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Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr V/20/15 
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  
z dnia 19 marca 2015 r. 

 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmi any studium  
uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Kazimierz Dolny 

 
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Kazimierz Dolny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do 
publicznego wglądu trzykrotnie: 

− I wyłożenie w dniach od 06.04.2011 r. do 26.05.2011 r., uwagi do dnia 28.06.2011 r. 
− II wyłożenie w dniach od 05.08.2013 r. do 13.09.2013 r., uwagi do dnia 07.10.2013 r. 
− III wyłożenie w dniach od 04.09.2014 r. do 03.10.2014 r., uwagi do dnia 24.10.2014 r. 

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

terminie na wniesienie uwag, zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), do Burmistrza Kazimierza Dolnego 
wpłynęły uwagi, z których część została przez Burmistrza Kazimierza Dolnego uwzględniona 
w całości. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym przyjmuje następujące 
rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny, które w całości lub 
w części nie zostały uwzględnione przez Burmistrza Kazimierza Dolnego. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  27.04.2011 
I wyłożenie 

Gałuszewski 
Leszek 

Zmiana przeznaczenia 
działki na zabudowę 
mieszkaniową; 
prośba o wizję lokalną 
w przypadku ewentualnych 
wątpliwości; 
po uporządkowaniu działki 
poziom gruntu podniósł się 
o ok. 2 m; działki nigdy nie 
były zalewane przez rzekę. 

674,676, 677 
(scalone 
w 4261) 
Bochotnica 
 

RZ, ZL  –  – Strefy zagrożenia powodziowego naniesiono na 
podstawie „Studium dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej” sporządzonego przez 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego należy wnieść 
obszary zagrożenia powodziowego a jedynym 
źródłem tych informacji zgodnie z prawem wodnym 
jest RZGW. 
Zmiana zasięgu strefy powodziowej zgodnie z 
prawem wodnym może zostać zatem sporządzona 
wyłącznie przez RZGW. 
Działki położone w  pasie 100 m od cieku, dno 
doliny, zabudowa na terenach zieleni łęgowej, 
tereny szczególnego zagrożenia powodzią – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

2.  04.05.2011 
I wyłożenie 

Kleszyński 
Wojciech 

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane 
(zabudowa jednorodzinna + 
budynki gospodarcze); 
w sąsiedztwie działek 
zlokalizowane są inne 
działki o charakterze 
budowlanym; działki mają 
dostęp do drogi publicznej 
oraz mediów: woda, gaz, 
energia elektryczna; 
ochrona krajobrazu doliny 
rzeki Bystrej w tym rejonie 
po wydaniu pozwolenia na 
budowę jest 
nieuzasadniona. 

2243, 2226 
Bochotnica 

RZ  –  – Dz. ew. nr 2243 zlokalizowana w zespole 
przyrodniczo-krajobrazowym, w terenie obniżeń 
wzdłuż rzeki Bystrej, działka może być narażona 
na podtopienia. 
Dz. ew. nr 2226 zlokalizowana  w zespole 
przyrodniczo-krajobrazowym, w terenie obniżeń 
wzdłuż rzeki Bystrej, działka może być narażona 
na podtopienia; ochrona krajobrazu. 
Działki położone w  pasie 100 m od cieku, dno 
doliny, zabudowa na terenach zieleni łęgowej – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

3.  13.05.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Rodzik Wiesław Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane; 
działki zlokalizowane 
bezpośrednio przy drodze 
publicznej (droga gminna); 
posiadają przyłącze 
energetyczne; w sąsiedztwie 
działek zlokalizowane są 
inne działki o charakterze 

939, 940, 4232, 
4233, 4234 
Bochotnica 

M, R, ZL, Uk + 
4234 

– 
939 
940 
4232 
4233 

+ 
4234 

– 
939 
940 
4232 
4233 

Częściowo nieuwzględniona. 
Na działce nr 939 znajduje się obiekt wpisany do 
rejestru zabytków; lokalizacja zabudowy 
mieszkaniowej spowodowałaby nieodwracalne 
zniszczenie historycznych relacji przestrzennych, 
negatywna opinia WKZ. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w pasie przy drodze 
obejmującym część działek nr 4234 w oddaleniu 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

budowlanym; na działkach 
znajdują się: budynek 
gospodarczy, studnia 
głębinowa. 

od obiektu objętego ochroną konserwatorską. 

4.  17.05.2011 
I wyłożenie 

Rodzik-Janaś Zofia 
 

Zmiana przeznaczenia 
działek; stanowią jedną 
całość. 

2129, 2130, 
2139 
Bochotnica 

RZ, ZL +/– 
2129 

– 
2130 
2139 

+/– 
2129 

– 
2130 
2139 

Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzenie zabudowy w północnej części 
działki 2129 od strony drogi. 
Działki zlokalizowane  w zespole przyrodniczo-
krajobrazowym, w terenie obniżeń wzdłuż rzeki 
Bystrej, działki mogą być narażone na podtopienia;  
W obecnie obowiązującym mpzp działki położone 
są w obszarze dna doliny objętego ochroną przed 
zabudową kubaturową. 
Działki położone w dnie doliny, zabudowa 
rozproszona, zabudowa na terenach zieleni 
łęgowej – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

5.  18.05.2011 
I wyłożenie 

Kucharski Janusz Zmiana przeznaczenia 
działki rolniczej na 
budowlaną; posiada dojazd 
do drogi publicznej; działka 
sąsiaduje z innymi działkami 
budowlanymi; planowany 
dostęp do mediów: woda, 
energia elektryczna, sieć 
telekomunikacyjna.  

2342 
Bochotnica 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Część działki przeznaczono na zabudowę 
mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

6.  23.05.2011 
17.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 
09.10.2013 
II wyłożenie 

Kokoszyńska 
Dorota 
 

1. Zmiana przeznaczenia 
działek 2194 i 1757/3 na 
budowlane; działka 2194 
jest w całości działką rolną 
o małym spadku terenu; 
działka 1757/3 częściowo 
płaska i rolna w odległości 
ok. 100 m od działek 
zlokalizowana jest 
zabudowa jednorodzinna. 
2. Faktyczny przebieg 

drogi gminnej 107796L jest 
inny niż w projekcie studium. 

1757/3, 2194 
Bochotnica 

R, ZL +/–  
 

+/–  
 

Częściowo nieuwzględniona. 
1. Wprowadzono teren przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniową na fragmencie działki 
2149. 
Działki położone w strefie, w której obowiązuje 
zakaz zabudowy rozproszonej i podcinania 
krawędzi doliny Bystrej. 

2. W miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego dopuszcza się korekty 
przebiegu wyznaczonych linii rozgraniczających 
dróg publicznych, w zależności od zaistniałych 
uwarunkowań i potrzeb  oraz możliwości 
technicznych  wytyczania i budowy tych dróg. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7.  24.05.2011 
27.05.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 
22.10.2014 
III wyłożenie 

Stępień Eliza 
 

Poszerzenie terenu 
inwestycyjnego BCh33 
o wnioskowane działki; 
działki sąsiadują ze sobą 
oraz z istniejącą zabudową 
na działce 2280 (teren 
inwestycyjny). 
Działki sąsiadują z 
zabudową oraz nowymi 
terenami inwestycyjnymi 
wyznaczonymi przez 
studium. Składająca uwagę 
po III wyłożeniu do 
publicznego wglądu wnosi 
o przekształceniu działek, by 
mógł zostać postawiony 
obiekt budowlany służący 
turystyce wodnej 
(kajakowej) posiadający 
funkcje mieszkalne/lub nie 
(jeżeli nie będzie można 
zezwolić na taka funkcję) z 
możliwością usługową (dla 
kajakarzy) lub bez 
możliwości usługowej (jeżeli 
nie będzie takiej możliwości) 
– co oznacza, że nie musza 
to być wszystkie działki – 
mogą to być działki od 
strony ulicy, bądź od strony 
rzeki.  

2267/1, 2268/1, 
2270, 2271, 
2272, 2273, 
2274, 2275, 
2276, 2277, 
2278, 3881, 
2092 
Bochotnica 
 

RZ  –  – Działki położone w strefie 100 m od brzegów rzeki 
Bystrej włącznie z południowymi krańcami 
wnioskowanych działek zlokalizowanymi przy 
drodze wojewódzkiej. Rzeka Bystra płynąc ku 
ujściu w odległości ok. 50 m na zachód od 
wnioskowanych działek zmienia kierunek na 
południowy. Powoduje to, iż wszystkie 
wnioskowane działki na całej ich powierzchni 
znajdują się w strefie 100 m od brzegów rzeki 
Bystrej. 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod nową 
zabudowę powodowałaby naruszenie przepisów 
wynikających z rozporządzenia Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Działki 
położone w  pasie 100 m od cieku, dno doliny, 
zabudowa na terenach zieleni łęgowej – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
Nie ma możliwości lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej. Uwzględnienie uwagi i 
wprowadzenie możliwości lokalizacji obiektów 
budowlanych służących turystyce wodnej 
spowodowałoby konieczność ponowienia 
procedury, ze względu na to, że teren nie był 
uzgodniony przez instytucje pod kątem 
przekształcenia na wnioskowaną funkcję. Zapis 
rozporządzenia Wojewody Lubelskiego daje 
możliwość wprowadzenia takiego wyjątku od 
zakazu lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 
100 m od cieków wodnych, jednak wymaga to 
uzgodnienia z właściwymi instytucjami. 

8.  24.05.2011 
27.05.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Stępień Eliza Poszerzenie terenu 
inwestycyjnego G2, G3 
o teren wnioskowanych 
działek; działki sąsiadują 
z zabudową zlokalizowaną 
na terenie inwestycyjnym 
G2, G3 oraz z nowymi 
terenami inwestycyjnym. 

3063, 3064, 
3066 
Bochotnica 

R +/–   +/–   Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działek 
przylegającym do drogi. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9.  25.05.2011 
I wyłożenie 

Myśliwiec Urszula 
i Jarosław 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
w sąsiedztwie działki 
zlokalizowane są inne 
działki o charakterze 
budowlanym; spełnia 
wymagania minimalnej 
powierzchni pod zabudowę; 
użytki V klasy; część działki 
o znacznej pochyłości 
terenu. 

942 
Bochotnica 

R  –  – Działka rolna zlokalizowana w systemie 
ekologicznym gminy, nie dopuszcza się drugiej linii 
zabudowy, ochrona krajobrazu. 
 
 

10. 25.05.2011 
I wyłożenie 

Towalski Krzysztof 
 

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; w bezpośrednim 
sąsiedztwie zlokalizowana 
jest zabudowa (budynki 
jednorodzinne, 
gospodarcze); działki 
posiadają dojazd do drogi 
publicznej; istnieje 
uzbrojenie terenu; 
konieczność budowy 
siedliska mieszkalno- 
gospodarczego ze względu 
na posiadanie 3,0 ha ziemi 
rolnej. 

2217/2, 2888/1 
Bochotnica 

RZ, ZL  –  – Istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie 
wnioskowanych działek  tereny budowlane nie 
zostały wyznaczone w projekcie „Zmiany 
Studium…” a jedynie przeniesione 
z obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 
Działki zlokalizowane  w zespole przyrodniczo-
krajobrazowym, w terenie obniżeń wzdłuż rzeki 
Bystrej, działki mogą być narażone na podtopienia; 
ochrona krajobrazu; 
Działka nr 2217/2 przylega do terenu 
bezpośredniego zagrożenia powodziowego. 
Działki położone w  pasie 100 m od cieku, dno 
doliny, zabudowa na terenach zieleni łęgowej – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

11. 25.05.2011 
I wyłożenie 

Wasilewska Anna 
Krowczyk 
Agnieszka 

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane 
(zabudowa jednorodzinna);  
działki w planie z 1989 roku 
były przeznaczone pod 
zabudowę; 
działki mają dostęp do drogi 
publicznej (droga gminna); 
działki wyposażone w 
media: woda, kanalizacja, 
gaz, energia elektryczna; 
w sąsiedztwie działek 
istnieje zabudowa 
mieszkaniowa. 
 
 

1972, 1973, 
1974, 1975, 
1976 
Bochotnica 

RZ, R +/–   +/–   Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działek 
przylegającym do drogi. 
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Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
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projektu  
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uwaga 

Rozstrzygnięcie 
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Rozstrzygnięcie 
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w sprawie 
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uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12. 27.05.2011 
I wyłożenie 

Czapla Zdzisław 
Andrzej 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki US, U na zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną - 
M; działka wyposażona 
w media: woda, gaz, prąd 
elektryczny; posiada 
studzienkę ściekową; 
działka ma dostęp do drogi 
publicznej; w sąsiedztwie 
znajdują się działki na 
terenie inwestycyjnym; chęć 
budowy budynku 
mieszkalnego. 

84/1 
Bochotnica 

US, U +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono zabudowę na części działki od 
strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

13. 26.09.2014 
III wyłożenie 

Czapla Zdzisław 
Andrzej  

Wniosek o przekształcenie 
pozostałej części działki na 
działkę budowlaną (garaż, 
budynek gospodarczy). Na 
działce przekształconej nic 
się nie da zmieścić poza 
budynkiem mieszkalnym.  

84/1 
Bochotnica 

M, US, UT  –  – Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, tak aby umożliwić lokalizację 
zabudowy i zachować minimalne parametry działki 
budowlanej. 
Brak uwagi po II wyłożeniu.  

14. 30.05.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 
 
29.09.2014 
III wyłożenie 

Kozak Hanna Przekształcenie działki nr 
2473 z rolnej na budowlaną; 
działka położona jest przy 
drodze powiatowej nr 830 
od strony północnej, 
natomiast strona zachodnia i 
wschodnia stanowią działki 
pod zabudowę ciągłą; od 
strony południowej także 
znajduje się działka 
budowlana; przez moją 
działkę przechodzą 
wszystkie media (gaz, prąd, 
woda, kanalizacja, linia 
telefoniczna). 

2473 
Bochotnica 

R  
 

–  
 

– Działka zlokalizowana w zespole przyrodniczo-
krajobrazowym, w terenie obniżeń wzdłuż rzeki 
Bystrej, działki mogą być narażone na podtopienia; 
W obecnie obowiązującym mpzp działka położona 
jest w obszarze dna doliny objętego ochroną przed 
zabudową kubaturową. 
Działka położona w strefie 100 m od brzegów rzeki 
Bystrej. Lokalizacja terenu przeznaczonego pod 
nową zabudowę powodowałaby naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. 
w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
Działka położona w  pasie 100 m od cieku – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15. 09.06.2011 
I wyłożenie 

Niczyponuk Ewa 
 

Przekształcenie działek 
rolnych na budowlane; 
zakupu działek 2048 i 2049 
dokonano w celu zabudowy 
domem jednorodzinnym na  
łącznym terenie 
z wnioskowanymi działkami; 
działka sąsiednia 2055 
zabudowana budynkiem 
mieszkalnym. 

2050, 2051, 
2052, 2053 
Bochotnica 

M, RZ +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym 
do publicznego wglądu działki przeznaczone były 
już pod zabudowę mieszkaniową na fragmencie 
działek przylegającym do drogi. 

16. 09.06.2011 
I wyłożenie 

Niczyponuk Ewa 
 

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane (zabudowa 
mieszkalna); działki zostały 
scalone 16.07.2010 r.; 
powierzchnia spełnia 
wymagania pod zabudowę; 
w sąsiedztwie zlokalizowana 
jest działka budowlana; 
złożono wniosek 26.01.2011 
r. o zmianę przeznaczenia 
tych działek. 

1978, 1979, 
1980, 1981- 
obecnie 4263 
Bochotnica 

R, RZ +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działek 
przylegającym do drogi. 

17. 09.06.2011 
I wyłożenie 

Świerczyńska 
Joanna 
 

1. Skala 1:10000 nie 
pozwala na precyzyjne 
zlokalizowanie działki 
2.  Plan nie uwzględnia 
sąsiedniej istniejącej już 
zabudowy; 
3. Plan nie uwzględnia 
drogi dojazdowej; 
4. Naruszono formalny tryb 
składania wniosków, 
ponieważ o planach 
wykonania zmian w mpzp 
wnosząca uwagę 
dowiedziała się z przekazu 
ustnego od mieszkańców 
Kazimierza Dolnego; 
5. Działka 931/4 nie leży w 
strefie ochrony 
konserwatorskiej. Niespełna 
300 m dalej wyznaczono 
nowe tereny budowlane. 
Działka znajduje się 

931/4 
Bochotnica 

R, ZL 2.+ 
5.+ 

1.– 
3.– 
4.– 

2.+ 
5.+ 

1.– 
3.– 
4.– 

Częściowo nieuwzględniona. 
1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie projektu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy projekt studium sporządza się na kopii 
mapy topograficznej pochodzącej 
z państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego lub wojskowej mapy 
topograficznej. Jedyną mapą dla gminy 
Kazimierz Dolny dostępną w powyższych 
zasobach jest mapa topograficzna w skali 
1:10000; 

2. Projekt  „Zmiany Studium…” w części tekstowej 
w terenach leśnych i rolnych utrzymuje 
istniejącą zabudowę m.in. z możliwością jej 
rozbudowy i nadbudowy. Nie wprowadzenie na 
rysunku istniejących budynków nie oznacza 
zatem, że projekt ”Zmiany Studium…” nie 
uwzględniał ich występowania. Wprowadzono 
na rysunku istniejącą zabudowę; 

3. Uwaga bezpodstawna; ustalenia projektu 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

w bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych, 
po obu stronach drogi; 
istnieje droga dojazdowa 
(używana w takim stopniu 
jak droga dojazdowa do 
Bochotnicy przez Brzeziny 
oraz droga w kierunku ul. 
Góry w Kazimierzu Dolnym); 
działka wyposażona w prąd 
elektryczny; działka nie leży 
w strefie ochrony 
konserwatorskiej; 
w przeszłości na działce 
znajdował się budynek 
mieszkalny. 
 

„Zmiany Studium…”  w części tekstowej 
utrzymują wszystkie istniejące drogi publiczne, 
jednak z uwagi na skalę rysunku i utrzymanie 
jego czytelności nie wprowadzono na nim 
wszystkich dróg dojazdowych; 

4. Uwaga bezpodstawna; zgodnie z ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiadomienie o sporządzanym 
projekcie „Zmiany Studium…” zostało 
zamieszczone w lokalnej prasie (ukazało się w 
dniu 24.10.2005 r. w Kurierze Lubelskim) oraz 
tablicy ogłoszeń m.in. w Urzędzie Miasta i w 
Bochotnicy w dniu 21.10.2005 roku. 

5. Wnioskodawca nie określił dosłownie, ale 
prawdopodobnie nalega na zmianę 
przeznaczenia działki na budowlaną (wynika to 
z wniosków złożonych w dniu 31.03.2005 r. i 
13.09.2004 r.); 
Projekt „Zmiany Studium…” nie wyznaczał i nie 
wyznacza w sąsiedztwie wnioskowanej działki 
nowych terenów budowlanych – tereny te 
przeniesione zostały do projektu „Zmiany 
Studium…” z obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego; 
Uwagę uwzględniono poprzez wyznaczenie 
nowych terenów mieszkaniowych w pasie od 
drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z 
zapisem tego projektu ostatecznie ustalone 
zostaną na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.   

18. 10.06.2011 
I wyłożenie 

Dobrzyńska Jolanta Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; działki znajdują 
się w pobliżu drogi 
publicznej. 

2603, 2608 
Bochotnica 

R  –  – Dz. ew. nr 2608 zlokalizowana w korytarzu 
ekologicznym gminy.  
Dz. ew. nr 2603 - ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; brak 
rozproszonej zabudowy w analizowanym 
obszarze, dlatego w celu utrzymania  charakteru 
miejsca zakazuje się lokalizowania nowej 
zabudowy, która zaburzyłaby ład przestrzenny 
oraz spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną w 
tym obszarze w formie rozproszonej zabudowy. 
Brak dojazdu do działki. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19. 10.06.2011 
I wyłożenie 

Kasperski Piotr 
 

 Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa jednorodzinna); 
działka zlokalizowana przy 
drodze publicznej (droga 
gminna). 

3227 
Bochotnica 

ZL, R  –  – Działka częściowo położona w wąwozie, duże 
spadki terenu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
brak rozproszonej zabudowy w analizowanym 
obszarze, dlatego w celu utrzymania  charakteru 
miejsca zakazuje się lokalizowania nowej 
zabudowy, która zaburzyłaby ład przestrzenny 
oraz spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną 
w tym obszarze w formie rozproszonej zabudowy. 

20. 10.06.2011 
I wyłożenie 

Kowalik Tomasz Zmiana przeznaczenia 
części działki rolnej na 
budowlaną (zabudowa 
jednorodzinna). 

3178 
Bochotnica 

R  –  – Działka położona pomiędzy wąwozami. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
brak rozproszonej zabudowy w analizowanym 
obszarze, dlatego w celu utrzymania  charakteru 
miejsca zakazuje się lokalizowania nowej 
zabudowy, która zaburzyłaby ład przestrzenny 
oraz spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną 
w tym obszarze w formie rozproszonej zabudowy. 

21. 10.06.2011 
I wyłożenie 

Kowalik Tomasz 
 

Zmiana przeznaczenia 
części działki rolnej na 
budowlaną (zabudowa 
jednorodzinna). 

3179 
Bochotnica 

R  –  – Działka położona pomiędzy wąwozami. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
brak rozproszonej zabudowy w analizowanym 
obszarze, dlatego w celu utrzymania  charakteru 
miejsca zakazuje się lokalizowania nowej 
zabudowy, która zaburzyłaby ład przestrzenny 
oraz spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną 
w tym obszarze w formie rozproszonej zabudowy. 

22. 13.06.2011 
I wyłożenie 

Mokijewski 
Krzysztof 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
w przeszłości była to działka 
budowlana, następnie leśna. 

385 
Bochotnica 

ZL  –  – Działka leśna stanowiąca część dużego zwartego 
kompleksu leśnego. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

23. 22.06.2011 
I wyłożenie 

Wróblewska Natalia 
 

1. Plan został wykonany w 
najmniejszej możliwej skali 
co utrudnia precyzyjną 
lokalizację działek. 
2. Plan nie jest zgodny z 
ustawą o planowaniu 
przestrzennym z 2004 roku, 
ponieważ został wykonany 

931/5 
Bochotnica 

R 3.+ 1.– 
2.– 

3.+ 1.– 
2.– 

Częściowo nieuwzględniona. 
1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie projektu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy projekt studium sporządza się na kopii 
mapy topograficznej pochodzącej z 
państwowego zasobu geodezyjnego i 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

na dawno nieaktualnych 
podkładach. 
3. Projekt nie uwzględnia 
stanu istniejącego, tj. co 
najmniej kilku siedlisk w 
najbliższej okolicy; 
w sąsiedztwie działki 931/5 
zlokalizowane są inne 
działki o charakterze 
budowlanym; działka 931/5 
nie znajduje się w strefie 
ochrony konserwatorskiej; 
nie jest punktem 
widokowym; działka 931/5 
wyposażona w media: prąd 
elektryczny. 

kartograficznego lub wojskowej mapy 
topograficznej. Jedyną mapą dla gminy 
Kazimierz Dolny dostępną w powyższych 
zasobach jest mapa topograficzna w skali 
1:10000; 
Projekt „Zmiany Studium…” (a nie jak 
wspomina wnoszący uwagę – planu) nie został 
sporządzony w najmniejszej możliwej skali, 
ponieważ powyższe rozporządzenie dopuszcza 
również skalę 1:25000.  

2. Projekt „Zmiany Studium…” jest zgodny 
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. 
Przepisy prawa nie zawierają ustawy o 
planowaniu przestrzennym z 2004 roku. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie projektu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy projekt studium sporządza się na kopii 
mapy topograficznej pochodzącej z 
państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego lub wojskowej mapy 
topograficznej.   
Projekt „Zmiany Studium został sporządzony na 
jedynej dostępnej w zasobach geodezyjnych i 
kartograficznych kopii mapy topograficznej, a 
zatem zgodnie z powyższymi przepisami. 

3. Projekt  „Zmiany Studium…” w części tekstowej 
w terenach leśnych i rolnych utrzymuje 
istniejącą zabudowę m.in. z możliwością jej 
rozbudowy i nadbudowy. Nie wprowadzenie na 
rysunku istniejących budynków nie oznacza 
zatem, że projekt ”Zmiany Studium…” nie 
uwzględniał ich występowania. Istniejąca 
zabudowa naprzeciwko zamku Esterki, o której 
mówi wnoszący uwagę nie została wrysowana, 
ponieważ w obecnie obowiązujący miejscowym 
planie jest to teren rolny. Jednakże zapis 
projektu „ Zmiany Studium…” utrzymuje tą 
zabudowę. 
Wprowadzono na rysunku istniejącą zabudowę; 
Wnioskodawca nie określił dosłownie, ale 
prawdopodobnie nalega na zmianę 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przeznaczenia działki na budowlaną. 
Część działki w pasie od drogi przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową. 

24. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 
 
22.10.2014 
(uzupełnienie 
uwagi 
05.11.2014) 
III wyłożenie 

Sosnowski 
Kazimierz 
 

Działka spełnia wymagania 
działki budowlanej: 
powierzchnia, bezpośredni 
dojazd do drogi publicznej 
(droga wojewódzka), 
wyposażenie terenu 
w media: wodociąg, energia 
elektryczna, sieć gazowa, 
sieć kanalizacyjna- 
projektowana; działka 
zlokalizowana jest w pasie 
zabudowy; nie istnieje 
zagrożenie powodzią; 
prośba o wizje lokalną 
w przypadku wątpliwości.  
Po III wyłożeniu do 
publicznego wglądu 
wnioskujący podtrzymuje 
wcześniejsze prośby 
odnośnie przekształcenia 
części działek na teren 
budowlany. Zamierza 
pobudować budynek 
jednorodzinny z częścią 
mieszkalną oraz z częścią 
usług w zakresie turystyki 
wodnej. 

2245, 2247, 
2249/1, 2250, 
3838, 2251, 
2260 
Bochotnica 

RZ, ZL  –  – Działki położone w strefie 100 m od brzegów rzeki 
Bystrej. Lokalizacja terenu przeznaczonego pod 
nową zabudowę powodowałaby naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. 
w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
Działki położone w  pasie 100 m od cieku, dno 
doliny, zabudowa na terenach zieleni łęgowej – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
Nie ma możliwości lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej ani usługowej. Uwzględnienie 
uwagi i wprowadzenie możliwości lokalizacji 
obiektów budowlanych służących turystyce wodnej 
spowodowałoby konieczność ponowienia 
procedury, ze względu na to, że teren nie był 
uzgodniony przez instytucje pod kątem 
przekształcenia na wnioskowaną funkcję. Zapis 
rozporządzenia Wojewody Lubelskiego daje 
możliwość wprowadzenia takiego wyjątku od 
zakazu lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 
100 m od cieków wodnych, jednak wymaga to 
uzgodnienia z właściwymi instytucjami. 

25. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Wojniak Małgorzata 
 

Zmiana przeznaczenia 
wnioskowanych działek 
rolnych na budowlane; 
w sąsiedztwie działek 
zlokalizowane są inne 
działki o charakterze 
budowlanym. 

1990, 1991 
Bochotnica 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym 
do publicznego wglądu działki w pasie od drogi 
przeznaczone były już pod zabudowę 
mieszkaniową. 



12 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 
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rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Dunia Teresa 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(budownictwo 
pensjonatowe); odpowiednia 
wielkość działki; położenie 
w pobliżu szlaku 
turystycznego.  

3086/1 
Bochotnica 

R  –  – Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
brak rozproszonej zabudowy w analizowanym 
obszarze, dlatego w celu utrzymania  charakteru 
miejsca zakazuje się lokalizowania nowej 
zabudowy, która zaburzyłaby ład przestrzenny 
oraz spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną 
w tym obszarze w formie rozproszonej zabudowy. 

27. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Król Jan i Halina Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa jednorodzinna); 
w sąsiedztwie znajdują się 
działki budowlane; 
w niektórych dokumentach 
występuje ta działka jako 
budowlana, w innych nie. 

246/1 
Bochotnica 

RZ  –  – Działka zlokalizowana  w zespole przyrodniczo-
krajobrazowym, w terenie obniżeń wzdłuż rzeki 
Bystrej. 
Działka położona w zasięgu zalewu 
bezpośredniego wodą o prawdopodobieństwie 1% 
(zgodnie ze „Studium dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej” wykonanym przez 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie). 
Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 
2001 z późn. zm. na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią zabrania się m.in.  budowy 
obiektów budowlanych. 
Utrzymuje się zasięg terenów budowlanych 
występujący w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
Działka położona w  pasie 100 m od cieku, dno 
doliny, zabudowa na terenach zieleni łęgowej, 
tereny szczególnego zagrożenia powodzią – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

28. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Małagocka Irena Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka położona przy ul. 
Nałęczowskiej jest w pobliżu 
zabudowy; możliwość 
doprowadzenia mediów: 
woda, gaz, energia 
elektryczna. 

3000/1, 3042 
Bochotnica 

ZL  – 
 

 – 
 

Działki leśne stanowiące część dużego zwartego 
kompleksu leśnego. 
Ponadto działki zlokalizowane są w wąwozie, więc 
wprowadzenie zabudowy zakłóci typowy dla gminy 
krajobraz i spowoduje fragmentaryzację 
środowiska. 
Działki położone w strefie 45b, w której obowiązuje 
zakaz zabudowy rozproszonej i podcinania 
krawędzi. 



13 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Przewor Marek Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
w sąsiedztwie zlokalizowane 
są inne działki budowlane; 
bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej (droga gminna); 
odpowiedni kształt działki 
pod zabudowę; możliwość 
doprowadzenia mediów: 
woda, energia elektryczna, 
gaz, siec telekomunikacyjna; 
w przeszłości na działce 
była zabudowa. 

398/1 
Bochotnica 

ZL  –  – Działka leśna stanowiąca część dużego zwartego 
kompleksu leśnego. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
 

30. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Przewor Marek Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka sąsiaduje z drogą 
publiczną (droga gminna); 
odpowiednia powierzchnia i 
kształt pod zabudowę; 
możliwość doprowadzenia 
mediów: woda, energia 
elektryczna. 

878 
Bochotnica 

R  –  – Działka położona pomiędzy wąwozami w gminnym 
korytarzu ekologicznym. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
brak rozproszonej zabudowy w analizowanym 
obszarze, dlatego w celu utrzymania  charakteru 
miejsca zakazuje się lokalizowania nowej 
zabudowy, która zaburzyłaby ład przestrzenny 
oraz spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną 
w tym obszarze w formie rozproszonej zabudowy. 

31. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Staniak Grażyna Przekształcenie działki 
rolnej na budowlaną; 
w sąsiedztwie znajdują się 
inne działki budowlane; chęć 
zabudowy działki domem 
jednorodzinnym; zmiana 
przebiegu pasa przejścia dla 
zwierząt. 

2912/1 
Bochotnica 

RZ  –  – Działka zlokalizowana  w zespole przyrodniczo-
krajobrazowym, w terenie obniżeń wzdłuż rzeki 
Bystrej, działka może być narażona na 
podtopienia; ochrona krajobrazu; 
Wskazany na rysunku projektu „Zmiany 
Studium…” naturalny szlak migracji dużych 
zwierząt jest wyłącznie symboliczny, a symbol tego 
szlaku nie przebiega przez działkę 2912/1. 
Ponadto ustalenia te nie zostały wyznaczone na 
etapie sporządzania projektu „Zmiany Studium…”, 
a jedynie przeniesione z materiałów otrzymanych 
z Zarządu Województwa Lubelskiego. 
Działka położona w  pasie 100 m od cieku, dno 
doliny, zabudowa na terenach zieleni łęgowej – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
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32. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Fajbuś Barbara 
Kochanowska 
Jolanta 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; na 
działce znajduje się budynek 
mieszkalny oraz 
zabudowania gospodarskie; 
w budynku zameldowane są 
osoby; w sąsiedztwie 
zlokalizowana jest działka 
budowlana; istnieje dostęp 
do mediów: woda. 

738 
Bochotnica 

RZ  –  – Projekt  „Zmiany Studium…” w części tekstowej 
w terenach zieleni łęgowej utrzymuje istniejącą 
zabudowę m.in. z możliwością jej rozbudowy i 
nadbudowy. Nie wprowadzenie na rysunku 
istniejących budynków nie oznacza zatem, że 
projekt ”Zmiany Studium…” nie uwzględniał ich 
występowania.  
Nie wprowadza się terenów przeznaczonych pod 
zabudowę z uwagi na położenie działki w obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
Działka położona w  pasie 100 m od cieku, dno 
doliny, zabudowa na terenach zieleni łęgowej, 
tereny szczególnego zagrożenia powodzią – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

33. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Górecki Robert Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane. 

3212,3 213, 
3214,3 215, 
3217, 3225, 
3226 
Bochotnica 

R, ZL  –  – Działki częściowo położone w wąwozie, duże 
spadki terenu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
brak rozproszonej zabudowy w analizowanym 
obszarze, dlatego w celu utrzymania  charakteru 
miejsca zakazuje się lokalizowania nowej 
zabudowy, która zaburzyłaby ład przestrzenny 
oraz spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną w 
tym obszarze w formie rozproszonej zabudowy. 
Zabudowa wkraczająca w tereny wolne od 
zabudowy położone w sąsiedztwie dwóch 
wąwozów – nieuzgodnienie ZWL. 

34. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Górecki Witold Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane (zabudowa 
mieszkaniowo- 
pensjonatowa); sąsiednie 
tereny w projekcie 
przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniowo- 
pensjonatową. 

3344, 3345, 
3292/2 
Bochotnica 

R, ZL  –  – Działka położona pomiędzy wąwozami. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
brak rozproszonej zabudowy w analizowanym 
obszarze, dlatego w celu utrzymania  charakteru 
miejsca zakazuje się lokalizowania nowej 
zabudowy, która zaburzyłaby ład przestrzenny 
oraz spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną 
w tym obszarze w formie rozproszonej zabudowy. 
W sąsiedztwie najbliższe tereny budowlane 
zlokalizowane są w pasach zwartej zabudowy 
wzdłuż dróg w odległości ok. 400 m.  
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35. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Skocz Edward 
i Genowefa 

Zmiana przeznaczenia 
części działki na usługową 
(turystyczno- rekreacyjno- 
usługowe); część działki 
przylega do terenu wyciągu 
narciarskiego, który 
zakwalifikowany jest do w/w 
funkcji. 

391/1 
Bochotnica 

ZL  –  – Działka leśna stanowiąca część dużego zwartego 
kompleksu leśnego. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

36. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Szychowski 
Tomasz 

1. Zmiana przeznaczenia 
części działki na usługową 
(turystyczno- rekreacyjna);  
2. Brak zgody na 
przebieg/przesunięcie linii 
wysokiego napięcia na 
działkę;  
3. Projektowany w studium 
„ciek wodny” nie jest rzeką a 
jedynie suchym rowem 
okresowo odprowadzającym 
wodę z wielkich opadów i 
roztopów. 

1942/2 
Bochotnica 

R, ZŁ +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
1. Działka zlokalizowana  w zespole przyrodniczo-

krajobrazowym, w terenie obniżeń wzdłuż rzeki 
Bystrej, działka może być narażona na 
podtopienia;  
W obecnie obowiązującym mpzp działka 
położona jest w obszarze dna doliny objętego 
ochroną przed zabudową kubaturową. 
Działka położona w  pasie 100 m od cieku, dno 
doliny, zabudowa na terenach zieleni łęgowej – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod pole 
namiotowe bez prawa zabudowy. 

2. Projekt „Zmiany Studium…” nie zmienia 
przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia; na rysunku wskazany przebieg 
istniejącej linii nie wchodzi na działkę nr 1942/2. 

3. Projekt „Zmiany Studium…” nie nazywa 
wskazanego cieku jako rzeki, a jako tereny 
śródlądowych wód powierzchniowych, do 
których zgodnie z prawem wodnym zalicza się 
m.in. cieki naturalne, przez które należy 
rozumieć m.in. wody płynące w sposób ciągły 
jak i okresowy. 

37. 29.06.2011 
04.07.2011 
I wyłożenie 

Gąbka Małgorzata 
 

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane 
(zabudowa jednorodzinna 
i gospodarcza); działki mają 
dostęp do drogi publicznej; 
w sąsiedztwie działek 
znajduje się zabudowa; 
dostęp do mediów. 

3608, 3607 
Bochotnica 

M, R +/–  +/–  Uwaga złożona po terminie. 
Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu na działce nr 3608 
wyznaczony był już teren mieszkaniowy;  
Uwzględniono uwagę wyznaczając na części 
działki nr 3607 dodatkowy teren zabudowy 
mieszkaniowej. 
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38. 04.07.2011 
I wyłożenie 

Pilinow Aleksandra 
Iwanowska Anna 

Usunięcie drogi dojazdowej 
nr 4126 prowadzącej do 
działki 2785 nabytej przez 
p. Pilinow; droga przechodzi 
wyłącznie przez teren 
wnioskodawców i oddziela 
ich działki; droga dojazdowa 
nie była nigdy wytyczona 
w terenie ani używana przez 
inne osoby. 

2783, 4242, 
2785/4 
Bochotnica 

M, R, ZL  –  – Uwaga złożona po terminie. 
Na mapie ewidencyjnej brak działki o nr 2785/4, 
istnieje jedynie działka 2785/1, którą zaznaczono 
Uwaga bezpodstawna, nie dotyczy ustaleń 
projektu „Zmiany Studium…” a miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W projekcie 
„Zmiany Studium…” nie ma wyznaczonej drogi na 
działce nr 4126. 

39. 29.06.2011 
04.07.2011 
I wyłożenie 

Gąbka Małgorzata  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
i gospodarcza); 
działka sąsiaduje z innymi 
działkami budowlanymi; 
posiada dostęp do drogi 
publicznej. 

3062 
Bochotnica 

R +/–  +/–  Uwaga złożona po terminie. 
Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki przylegającym 
do drogi. 

40. 02.10.2013 
II wyłożenie 
 
16.10.2014 
III wyłożenie 

Pałka Marianna  Działka 733/1 była 
zabudowana budynkiem 
mieszkalnym, obora, 
stodoła, na działce 733/1 
pozostały fundamenty po 
budynku gospodarczym. 
działki leżą pomiędzy 
dwoma działkami 
zabudowanymi, mają 
bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej oraz dostęp do 
wszystkich mediów. Ciek 
wodny jest suchy od 17 lat i 
nigdy wcześniej nie stwarzał 
zagrożenia zalania działek 
wodą. 

733  
Bochotnica 

M, RZ  –  – Działka w większości położona w strefie 100 m od 
brzegów rzeki Bystrej. Lokalizacja terenu 
przeznaczonego pod nową zabudowę 
powodowałaby naruszenie przepisów 
wynikających z rozporządzenia Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego 

41. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Nowakowski Michał  Działka obecnie znajduje się 
na terenie oznaczonym 
symbolami: MR, MNj 
(postanowienie w sprawie 
podziału działki nr 733 w 
załączeniu). Według 
projektu studium działka ta 
znajdzie się w całości na 
terenie oznaczonym ZŁ, co 
wiążę się z całkowitym 

733/3 
Bochotnica 

M, RZ  –  – Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie wyłożonym do publicznego wglądu 
został uwzględniony teren budowlany wynikający 
z obowiązującego planu miejscowego. 
Nie wprowadza się nowych terenów budowlanych 
z uwagi na położenie działki w strefie 100 m od 
rzeki Bystrej. Lokalizacja terenu przeznaczonego 
pod nową zabudowę powodowałaby naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. 
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zakazem 
zabudowy/rozbudowy.  Jest 
to działanie nieuzasadnione 
i dyskryminujące. W 
sąsiedztwie istnieją już 
budynki, na przedmiotowej 
działce także. Dodatkowo 
tereny położone w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
po obydwu stronach ul. 
Zamłynie na znacznej 
długości mają planowane 
przeznaczenie M, są w tym 
liczne przypadki gdy granice 
tej funkcji sięgają samej 
rzeki Bystrej. Jedynie dwa 
przypadki (w tym działka 
przedmiotowa) wyłączono 
spod tej funkcji, pomimo 
istnienia już tam zabudowań 

w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 

42. 26.08.2013 
II wyłożenie 

Wiśniewska Irena  
Banach Barbara  

Przekształcenie działki nr 
920. Sąsiednie działki 
zostały przekształcone z 
działki rolnej na budowlaną i 
nie ma połowu, aby działka 
sąsiednia, czyli 920 nie 
uległa odrolnieniu. 

920 
Bochotnica 

R, ZL  –  – Działka leśna, użytek gruntowy Ls. 
Lokalizacja zabudowy na tym terenie 
powodowałaby zlikwidowanie części zadrzewień, 
co naruszałoby rozporządzenie Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Grunty 
zakrzaczone i zadrzewione traktowane są jako 
substytut lasu przez WPZP i wraz z terenami 
leśnymi chronione są przed wprowadzaniem nowej 
zabudowy. 

43. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Skrzypek Marian  Wniosek o przywrócenie 
stanu z poprzedniego 
wyłożenia Studium. Działka 
w poprzednim wyłożeniu 
Studium była działką 
budowlaną. działka znajduje 
się w niedalekiej odległości 
od sąsiednich zabudowań. 
Na działce znajduje się linia 
elektryczna ze słupem. W 
latach siedemdziesiątych 
stał tam zrąb budynku 
mieszkalnego. 
Niezrozumiale utworzono 

2780 
Bochotnica 

M, R  –  – Uwaga bezpodstawna. W projekcie wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w części miała już 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

nowe tereny budowlane w 
kierunku drogi „ na Brzeziny” 
w terenie zupełnie 
odmiennym. 

44. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Rodzik Wiesław Wniosek o przywrócenie 
stanu z 2003 roku. działka 
była przeznaczona na 
budowę i ustalone zostały 
warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
na budowę siedliska 
rolniczego, obecnie jest 
poza terenami budowlanymi, 
a wokół utworzono nowe 
tereny budowlane. 
Przedmiotowa decyzja choć 
formalnie utraciła swoją moc 
była uzgadniana z 
Zarządem Zespołu 
Lubelskich Parków 
Krajobrazowych Oddział w 
Kazimierzu Dolnym, a 
podpisana przez Pana 
Burmistrza. działka obok 
2363 gdzie działki ornej jest 
niespełna 8m od drogi, a 
dalej las i starodrzew stała 
się działką budowlaną. 

2359/1 
Bochotnica 

M, ZL  –  – Uwaga bezpodstawna. W projekcie wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w części miała już 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 

45. 09.09.2013 
II wyłożenie 
 
20.10.2014 
III wyłożenie 

Engh Halina 
  

Wnioskowane działki 
znajdują się w sąsiedztwie 
terenu budowlanego (po 
sąsiedzku znajduje się dom 
mieszkalny). Działki mają 
dostąp do drogi publicznej 
szerokiej, wywłaszczonej na 
rzecz gminy. Jest możliwość 
podłączenia wody, energii 
elektrycznej i kanalizacji. 
Teren nie jest zalewany 
przez rzekę Bystrą. 
Właściciele sąsiednich 
posesji uzyskali zmianę 
przeznaczenia.  

2238/4, 2238/5 
Bochotnica 

RZ  –  – Działki położone w strefie 100 m od brzegów rzeki 
Bystrej. Lokalizacja terenu przeznaczonego pod 
nową zabudowę powodowałaby naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. 
w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

46. 04.09.2013 
II wyłożenie 
 
16.10.2014 
III wyłożenie 

Szatkowska Anna  Działki nie zostały 
przekształcone z rolnych na 
budowlane. Podczas 
wyłożenia projektu studium 
w marcu 2012 r. uzyskano 
informację o przekształceniu 
działek. Nie ma przeszkód, 
aby na tym terenie ww. 
działki nie zostały 
przekształcone. Teren ten 
przeznaczony jest na usługi 
spotu i turystyki. Brak 
informacji dlaczego zostały 
wprowadzone niekorzystne i 
na jakiej podstawie. 
Przekształcenie działek jest 
niezbędne, ponieważ w 
planach jest rozwiniecie 
działalności zgodnej z 
przeznaczeniem. 

237, 238, 987  
Bochotnica 

US, UT  –  – Część działek nr 237 i 238 od strony drogi 
przeznaczona została pod zabudowę 
mieszkaniową. Działki są obecnie budowlane – 
o przeznaczeniu pod usługi sportu, turystyki 
i rekreacji, a w części pod zabudowę 
mieszkaniową. Przeznaczenie to wynika z obecnie 
obowiązującego planu miejscowego. Nie jest 
możliwa zmiana przeznaczenia pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, ponieważ 
wnioskowane działki położone są w obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią. 

47. 27.09.2013 
II wyłożenie 

Łyszcz Józef 
Waldemar 

Wniosek o ponowne 
rozpatrzenie planu 
zagospodarowania. 
Wszystkie działki SA 
zabudowane obok. Wniosek 
o przeznaczenie części 
działek do zabudowy. 

244, 557, 558  
Bochotnica 

RZ  –  – Działki położone w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią. 
Działki zlokalizowane w strefie 100 m rzeki Bystrej. 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod nową 
zabudowę powodowałaby naruszenie przepisów 
wynikających z rozporządzenia Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 

48. 09.10.2013 
II wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 

Nowakowski 
Janusz  

Prośba o przekształcenie 
działek na działki o funkcji 
mieszkaniowej. Działka nr 
40 posiada dostęp do drogi 
publicznej oraz mediów, w 
pobliżu znajdują się 
zabudowania mieszkaniowe, 
jakość gleby słaba. Prośba o 
uzupełnienie zabudowy do 
linii istniejącej. Działka nr 
1891, ze względu na słabą 
jakość gleby nie nadaje się 
do prowadzenia produkcji 
rolnej. Posiada dostęp do 
drogi, istnieje możliwość 
uzbrojenia jej. W planach 

40, 1891 
Bochotnica 

RZ, R, ZL  –  – Dz. ew. nr 40 
Działka położona w strefie ekspozycji 
krajobrazowej, w terenie wolnym od zabudowy. 
Działka nie spełnia wymogów działki budowlanej 
z uwagi na szerokość wynoszącą około 6 m. 
 
Dz. ew. nr 1891 
Działka zlokalizowana w rozległym terenie rolno-
leśnym. Najbliższe zabudowania znajdują się w 
odległości ponad 500 m. Działka nie ma dostępu 
do infrastruktury technicznej. Nie jest to teren 
predysponowany do lokalizacji jakiejkolwiek 
zabudowy. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

budowa domu 
jednorodzinnego. 

49. 11.09.2013 
II wyłożenie 

Ścibior Andrzej W 2011 r. działki były 
przekształcone. Działki te 
nie poosiadają 
bezpośredniego dostępu do 
drogi, tylko przez 
udostępniony dojazd przez 
działki syna. 

829, 830, 831, 
849 
Bochotnica 

RZ, M +/– 
829 
830 
831 

– 
849 

+/– 
829 
830 
831 

– 
849 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 849 
Działka położona w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią, 
Działka położona w pasie 100 m od brzegów rzeki 
Bystrej. Lokalizacja terenu przeznaczonego pod 
nową zabudowę powodowałaby naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. 
w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
 
Dz. ew. nr 829, 830, 831 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną poza obszarem 
szczególnego zagrożenia powodzią. 

50. 11.10.2013 
II wyłożenie 

Makowski 
Bogusław  

Prośba o przekwalifikowanie 
z gruntów rolnych na 
budowlane. Doprowadzenie 
prądy ze własnym zakresie. 

435, 436/1 
Bochotnica 

R, ZL  –  – Działki leśne (Ls) położone w rozległym obszarze 
leśnym wolnym od wszelkiej zabudowy. 
Nie jest to teren predysponowany do lokalizacji 
zabudowy, a wprowadzenie tu nawet niewielkiego 
terenu przeznaczonego pod zabudowę uruchomi 
dalszą presje inwestycyjną w tym obszarze. 

51. 11.09.2014 
III wyłożenie 

Teodorowicz 
Stanisława  
Pawłowski 
Władysław  
Jaśkowscy 
Zygmunt i Zofia  
Smyrgała Wiesław 
i Bożena  
Guściora Danuta  
Łyszcz Helena  
Siwiec Stanisław  
Wyzińska 
Władysława  
Cymbalska-Dietz 
Dorota  
 

Uwaga zbiorowa – wniosek 
o zmianę przeznaczenia na 
tereny z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej 
lub tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usług. 
Teren przylega 
bezpośrednio do terenu w 
Parchatce M/U 
(mieszkaniowo-usługowy) 
już zagospodarowanego 
usługami i stanowiłoby 
uzupełnienie istniejącego już 
stanu. Położenie 
bezpośrednio przy drodze 
wojewódzkiej Puławy 
Kazimierz, zaś naprzeciw 
naszych gruntów po drugiej 
stronie drogi nie przewiduje 
się żadnej zabudowy.  
Nie ma żadnych 

1247, 1248, 
1251, 1252, 
1253, 1257/1, 
1259, 1260, 
1271, 1272/1, 
1273, 1282/1, 
3834 
Bochotnica 

M, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Teren budowlany wprowadzony został w 
następstwie uwzględnienia uwagi złożonej po 
wyznaczonym terminie składania uwag w dniu  
29-11-2013 r. (posiedzenie KRM w dniu 12-02-
2014 r.) – M-teren o dominującej funkcji 
mieszkaniowej był wprowadzony na III wyłożeniu. 
Pozostawienie w projekcie uzgodnionej funkcji, 
teren zlokalizowany w obszarze jedynego na 
drodze Puławy–Kazimierz tak szerokiego terenu 
zielonego otwartego. Wprowadzenie usług 
stanowiłoby dodatkowe zakłócenie ekologicznych 
powiązań tego obszaru. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przeciwskazań dla usług w 
tym rejonie z uwagi na 
zapisy prognozy 
środowiskowej. 
Możliwość powstania 
nowych miejsc pracy dla 
okolicznej ludności gminy 
Kazimierz, co w obecnej 
sytuacji społecznej jest 
ważne. Otwierałoby to nowe 
możliwości dochodów 
również dla gminy. 

52. 11.09.2014 
III wyłożenie 

Jaśkowscy 
Zygmunt i Zofia  

Wniosek o przeznaczenie 
działek na teren usług 
(zdrowie, sport, oświata, 
turystyka) z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej 
lub teren zabudowy 
mieszkaniowej i usług. 
Działki to pas gruntu o 
szerokości około 150 
metrów przylegający do 
drogi, jedyny taki obszar w 
tej okolicy. 
Teren ten przylega 
bezpośrednio do terenu w 
Parchatce oznaczonego 
symbolem M/U już 
zagospodarowanego 
usługami i stanowiłoby 
uzupełnienie istniejącego już 
stanu. 
Uwaga w tym zakresie jest 
zbieżna z uwagami 
sąsiadów.  
Położenie bezpośrednio 
przy drodze wojewódzkiej 
Puławy–Kazimierz, zaś 
naprzeciw naszych gruntów 
po drugiej stronie drogi nie 
przewiduje się żadnej 
zabudowy.  
Nie ma żadnych 
przeciwskazań dla usług w 

1251, 1260, 
1271, 1272/1, 
1273, 3834 
Bochotnica 

M, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Teren budowlany wprowadzony został w 
następstwie uwzględnienia uwagi złożonej po 
wyznaczonym terminie składania uwag w dniu  
29-11-2013 r. (posiedzenie KRM w dniu 12-02-
2014 r.) – M-teren o dominującej funkcji 
mieszkaniowej był wprowadzony na III wyłożeniu. 
Pozostawienie w projekcie uzgodnionej funkcji, 
teren zlokalizowany w obszarze jedynego na 
drodze Puławy–Kazimierz tak szerokiego terenu 
zielonego otwartego. Wprowadzenie usług 
stanowiłoby dodatkowe zakłócenie ekologicznych 
powiązań tego obszaru. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

tym rejonie z uwagi na 
zapisy prognozy 
środowiskowej. 
Lokalizacja nowoczesnego 
zakład opieki zdrowotnej o 
profilu rehabilitacyjnym i 
rekreacyjnym, w tym rejonie 
grunty umożliwiają 
skomunikowanie ścieżki 
rowerowej przy Wiśle ze 
szlakami turystycznymi na 
grzebiecie zbocza. 
Powstałyby nowe miejsca 
pracy dla ludności gminy 
oraz dochody także 
podatkowe.  

53. 21.10.2014 
III wyłożenie 

Morkowski Kuba  Wniosek o dopuszczenie 
możliwości zabudowy 
mieszkaniowej na działce.  
Na działkach bezpośrednio 
sąsiadujących z działką 
przewidziano możliwość 
zabudowy mieszkaniowej 
(dz. 2783, 2344).  
Powód jest osobisty – 
składający uwagę zamierza 
osiedlić się w Kazimierzu 
Dolnym, bo razem z rodziną 
jest bardzo mocno 
emocjonalnie związany z 
tym pięknym i wyjątkowym 
miejscem. Działka jest 
jedyną możliwością 
zamieszkania w Kazimierzu 
Dolnym 

2787 
Bochotnica 

R, ZL  –  – Działka zlokalizowana jest wśród  istniejącego 
lasu, w otoczeniu wąwozów.  Taka lokalizacja 
uniemożliwia wskazanie wnioskowanego terenu 
pod zabudowę z uwagi na ochronę powiązań 
przyrodniczych i ochronę wąwozów przed 
zbliżaniem do nich zabudowy. 
W sąsiedztwie zostały wskazane tereny pod 
zabudowę jednak w odległości od wąwozów 
zapewniającej ich ochronę.  

54. 24.10.2014 
III wyłożenie 
 

Przewor Marek W związku ze zmianą biegu 
rzeki Bystra we wsi 
Bochotnica gm. Kazimierz 
Dolny oraz przebudową jej 
koryta, a także z 
wybudowaniem nowych 
wałów 
przeciwpowodziowych i 
umocnień brzegów rzeki 

376/2 
Bochotnica 

RZ  –  – Brak wniosku i uwag. 
Tren budowlany został usunięty z projektu po I 
wyłożeniu ze względu na odległość mniejszą niż 
100 od brzegów rzeki, co powoduje naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. 
w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bystra poprzez 
profesjonalną inwestycję 
polegającą na 
kompleksowym remoncie 
składający uwagę zwraca 
się z prośbą o aktualizację 
map będących załącznikami 
graficznymi do projektu 
zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta i 
gminy Kazimierz Dolny.  
Prośbę swą motywuje tym, 
ze jako właściciel działki w 
obecnym wyłożeniu utracił 
możliwość przekształcenia 
jej z rolnej na budowalną, 
pomimo, że wg 
wcześniejszych wyłożeń do 
publicznego wglądu, 
przedmiotowa działka 
planowana była do 
przekształcenia na 
budowlaną, wg projektu 
oznaczonego zmiana pod 
numerem Bch 7.  
Jednocześnie nadmienia, że 
w chwili obecnej działka w 
żadnym stopniu nie jest 
narażona na jakiekolwiek 
zalanie ani podmoknięcie. 
Związane jest to z 
kompleksową przebudową 
koryta rzeki Bystra i 
gruntownym wzmocnieniem 
i podwyższeniem wałów 
przeciwpowodziowych. 
Ponadto omawiana działka 
jako jedyna w całym pasie 
drogowym wśród 
zabudowań ulicy 
Kazimierskiej we wsi 
Bochotnica, posiada status 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rolnej, pomimo, że posiada 
wszystkie cechy i normy 
działki budowlanej, 
podobnie zresztą jak 
sąsiednie.  
Jeszcze raz prosi o 
aktualizację map będących 
załącznikami do projektu 
zmian studium a tym samym 
powrót do pierwotnych 
założeń i planów, które to 
działkę proponowała 
przekształcić na budowalną.  

55. 10.05.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 

Rodzik Grzegorz Przekształcenie części 
działki na budowlaną; 
działka sąsiaduje z działką, 
na której odbywa się 
budowa; na działce 
znajduje się sad 
wymagający częstych 
zabiegów chemicznych, 
które mogą stwarzać 
zagrożenie dla osób na 
sąsiedniej działce. 

127 
Cholewianka 

R  –  – Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

56. 11.05.2011 
I wyłożenie 
 
22.09.2014 
III wyłożenie 

Piątek Izabella Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka posiada 
bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej; 
wyposażona jest w media: 
energia elektryczna; 
w sąsiedztwie 
zlokalizowana jest 
zabudowa mieszkaniowa; 
sąsiednia działka nr 267 
została przekwalifikowana w 
projekcie studium. 

264 
Cholewianka 

R  –  – Działka zlokalizowana w granicach Pomnika 
Historii 
Działka zlokalizowana w strefie funkcjonalnej 12, 
w której ustala się ochronę przed zabudową 
wyeksponowanych zboczy i wierzchowin; 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – negatywna opinia WKZ, 
nieuzgodnienie ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

57. 16.05.2011 
I wyłożenia 

Piorunkiewicz 
Justyna 
 

Poszerzenie terenu 
budowlanego o pozostałą 
część działki; na działce 
znajduje się budynek 
mieszkalny jednorodzinny 
i budynek gospodarczy; 
działka wyposażona jest 
w media: woda, energia 
elektryczna. 

554 
Cholewianka 

M, ZL +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony za wyjątkiem 
gruntu leśnego - obowiązek utrzymania 
istniejących terenów leśnych. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

58. 17.05.2011 
I wyłożenie 

Wawrzycki 
Zdzisław 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolno- siedliskowej na 
rolno- budowlaną. 

72 
Cholewianka 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka w projekcie „Zmiany Studium…” 
wyłożonym do publicznego wglądu miała już 
przeznaczenie rolno-budowlane (w zakresie 
istniejącej zabudowy); wprowadzono możliwość 
wytyczenia drogi wewnętrznej służącej jako dojazd 
do zabudowy; 
powiększono teren budowlany w nawiązaniu do 
istniejącej zabudowy. 

59. 18.05.2011 
I wyłożenie 

Gorczyca Henryka Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną; uzasadnienie 
takie jak we wcześniejszym 
wniosku z dn. 22.04.2010 r. 
– teren piaszczysty, bardzo 
niska klasa ziemi, uprawy są 
nieopłacalne. 

23/1 
Cholewianka 

R  –  – Działka częściowo zlokalizowana w granicach 
Pomnika Historii 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii; 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
negatywna opinia WKZ. 

60. 18.05.2011 
28.06.2011 
I wyłożenie 
 
11.09.2013 
II wyłożenie 

Próchniak Tomasz 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka nie spełnia 
wymogów działki rolnej (ma 
0,1994 ha); słabej jakości 
grunty i płaskie 
ukształtowanie powierzchni 
działki; posiada dostęp do 
mediów: woda, energia 
elektryczna; 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
zlokalizowane są działki 

102 
Cholewianka 

R  –  – Działka zlokalizowana w granicach Pomnika 
Historii 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii; 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zabudowane; działka 
posiada dostęp do drogi 
publicznej. 

negatywna opinia WKZ. 

61. 19.05.2011 
I wyłożenie 

Kubiś Robert 
 

Powiększenie terenu 
budowlanego na obszar 
całej działki;  w istniejącym 
terenie budowlanym 
niemożliwa jest budowa 
nowego budynku (o funkcji 
agroturystycznej); działka 
wyposażona jest we 
wszystkie media; posiada 
dostęp do drogi publicznej; 
ukształtowanie działki 
umożliwia zabudowę. 

420 
Cholewianka 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka częściowo zlokalizowana w granicach 
Pomnika Historii 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony na część działki, 
położoną poza granicami Pomnika Historii. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

62. 24.05.2011 
I wyłożenie 
 
29.09.2014 
III wyłożenie 

Piskorek Agnieszka 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
na działce znajdują się 
słabej jakości grunty (V i VI 
klasa); nie jest użytkowana 
rolniczo. 

115 
Cholewianka 

R  –  – Działka częściowo zlokalizowana w granicach 
Pomnika Historii 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii; 
działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

63. 30.05.2011 
I wyłożenie 

Puchała Wojciech Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane. 

234, 241, 239 
Cholewianka 

R  –  – Brak dz. ew. nr 239 na mapach ewidencyjnych.  
Brak dz. nr 241 na mapach ewidencyjnych. Uwagę 
uwzględniono w ramach dz. ew. nr 241/1, którą 
oznaczono. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra-
Wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Dz. nr 234 
Działka częściowo zlokalizowana w granicach 
Pomnika Historii 
Działka zlokalizowana w strefie funkcjonalnej 12, w 
której ustala się ochronę przed zabudową 
wyeksponowanych zboczy i wierzchowin; 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

64. 02.06.2011 
I wyłożenie 
 
02.10.2013 
II wyłożenie 

Walencik Karol 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
mediów: energia 
elektryczna, gaz, sieć 
telekomunikacyjna; słabej 
jakości grunty (IV, V klasa) 
uniemożliwia prowadzenie 
działalności rolniczej. 

109 
Cholewianka 

R  –  – Działka częściowo zlokalizowana w granicach 
Pomnika Historii 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii; 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

65. 02.06.2011 
I wyłożenia 

Dunia Adam Przekwalifikowanie 
pozostałej części działki na 
budowlaną; we 
wnioskowanej części działki 
występują grunty najniższej 
klasy. 

138/3 
Cholewianka 

M, R  –  – W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu w północnej części działki 
w pasie od drogi wyznaczony był już teren 
mieszkaniowy; 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania całej 
działki rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 

66. 10.06.2011 
I wyłożenie 

Michałowski Artur 
 

Przekwalifikowanie działki 
rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna). 

221 
Cholewianka 

R  –  – Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra-
Wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

67. 10.06.2011 
I wyłożenie 
 
24.09.2013 
II wyłożenie 
 
02.10.2014 
III wyłożenie 

Domańska Anna 
 

Zmiana przeznaczenia 
pozostałej części działki 
rolnej na budowlaną; działka 
od lat nie jest użytkowana 
rolniczo; na działce 
występują słabej jakości 
grunty; w sąsiedztwie 
zlokalizowana jest 
zabudowa mieszkaniowa. 

139/2 
Cholewianka 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu w północnej części działki w 
pasie od drogi wyznaczony był już teren 
mieszkaniowy, został on powiększony o kolejny 
fragment działki. 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania całej 
działki rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Uwaga nie może zostać uwzględniona ze względu 
na utrzymanie zasięgu terenów budowlanych od 
strony drogi. Wyznaczenie terenu budowlanego na 
całej działce spowoduje ingerencję w tereny 
chronione pod względem krajobrazowym.  

68. 13.06.2011 
I wyłożenie 

Szot Ewa Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
zlokalizowane są inne 
tereny budowlane; 
planowana zabudowa 
wąskiej działki możliwa 
będzie w połączeniu 
z sąsiednią działką należącą 
do rodziny wnioskodawcy. 

410 
Cholewianka 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu w północnej części działki 
wyznaczony był już teren mieszkaniowy. 
 

69. 16.06.2011 
I wyłożenie 

Kajan Aleksander Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
na działce znajdują się 
słabej jakości grunty. 

53 
Cholewianka 

R  –  – Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

70. 16.06.2011 
I wyłożenie 

Opoka Mieczysław Zmiana przebiegu 
projektowanej linii 
energetycznej na odległość 
umożliwiającą przyszłą 
zabudowę działki. 

540 
Cholewianka 

M  –  – Uwaga bezpodstawna. 
Uwaga dotyczy inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym- projektowanej linii 
energetycznej 110 kV, której przebieg został 
ustalony w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa lubelskiego; 
w związku z tym, iż dokumenty planistyczne 
sporządzane przez samorządy gmin (mpzp, studia 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego) muszą  być zgodne z planami 
wojewódzkimi tj. muszą zawierać cele i zadania 
ustalone w planach  wojewódzkich, w tym 
inwestycji celu publicznego, nie jest możliwa 
zmiana przebiegu projektowanej linii 110 kV; 
naruszenie ustaleń planu wojewódzkiego 
wiązałoby się z uchyleniem sporządzanego 
projektu „Zmiany studium…” 

71. 17.06.2011 
I wyłożenie 

Jaranowska Anita Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa); 
w sąsiedztwie zlokalizowane 
są działki o charakterze 
budowlanym; działka 
posiada dostęp do drogi; 
płaskie ukształtowanie 
terenu działki; słabej jakości 
grunty oraz powierzchnia 
działki (0,3012 ha) 
uniemożliwiają prowadzenie 
działalności rolnej. 

381 
Cholewianka 

R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony w pasie od drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

72. 21.06.2011 
I wyłożenie 

Stopyra Krystyna 
i Krzysztof 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka posiada dostęp  do 
drogi publicznej (drogi 
powiatowej); w sąsiedztwie 
działka została 
przekwalifikowana. 

243 
Cholewianka 

R  –  – Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra-
Wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 



30 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

73. 21.06.2011 
I wyłożenie 
 
09.09.2013 
II wyłożenie 
 
04.09.2014 
III wyłożenie 

Zapał Tadeusz 
i Wiesława 

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); działki 
posiadają dostęp do dróg 
publicznych (gminnych);  
w sąsiedztwie zlokalizowana 
jest zabudowa 
mieszkaniowa; dostęp do 
mediów: wodociąg 
(projektowany). 

117/2, 117/3, 
117/4, 117/5 
Cholewianka 

R  –  – Działki położone są na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa, jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działek 
rolnych na budowlane) spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych; 
powstanie obszar zabudowany 
o zwartym charakterze, który wraz z terenami 
przeznaczonymi pod zabudowę w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 20b będzie stanowił 
obszar dominujący przestrzennie nad obszarem 
Pomnika Historii. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

74. 22.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 

Grabczak Magda Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej  na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); działka 
posiada dostęp do drogi 
publicznej; wyposażona jest 
w wodociąg oraz możliwe 
jest podłączenie energii 
elektrycznej oraz kanalizacji; 
w sąsiedztwie zlokalizowana 
jest zabudowa (budynki 
mieszkalne oraz 
gospodarcze). 

77/2 
Cholewianka 

R  –  – Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

75. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Opoka Zdzisław Brak zgody na przebieg linii 
wysokiego napięcia przez 
działkę; planowana budowa 
domu jednorodzinnego na 
wnioskowanej działce. 

541 
Cholewianka 

M  –  – Uwaga bezpodstawna. 
Uwaga dotyczy inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym- projektowanej linii 
energetycznej 110 kV, której przebieg został 
ustalony w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa lubelskiego; 
w związku z tym, iż dokumenty planistyczne 
sporządzane przez samorządy gmin (mpzp, studia 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego) muszą  być zgodne z planami 
wojewódzkimi tj. muszą zawierać cele i zadania 
ustalone w planach  wojewódzkich, w tym 
inwestycji celu publicznego, nie jest możliwa 
zmiana przebiegu projektowanej linii 110 kV; 
naruszenie ustaleń planu wojewódzkiego 
wiązałoby się z uchyleniem sporządzanego 
projektu „Zmiany studium…” 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

76. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Śliwa Krzysztof 
 

Przekształcenie działki na 
budowlaną; działka posiada 
dojazd do drogi publicznej 
(droga gminna); dostęp do 
mediów: energia 
elektryczna. 

405/1 
Cholewianka 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki od strony 
północnej. 

77. 24.06.2011 
28.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Śliwa Marzena 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej (droga 
gminna); działka jest 
wyposażona w media: 
woda, energia elektryczna. 

128 
Cholewianka 

R  –  – Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii; 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 

78. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 
24.09.2014 
III wyłożenie 

Dulniak Alicja 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
wnioskodawca nie prowadzi 
działalności rolnej. 

139/3 
Cholewianka 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym 
do publicznego wglądu w południowej części 
działki w pasie od drogi przeznaczenie terenu pod  
zabudowę mieszkaniową wynikało z 
obowiązującego mpzp. Poszerzono teren 
mieszkaniowy o kolejny fragment działki - 
wyrównanie zasięgu terenu budowlanego z 
działkami sąsiednimi. Uwzględnienie uwagi 
(przekwalifikowania działki w całości na 
budowlaną) spowoduje dodatkowy przyrost 
terenów budowlanych w obszarze Pól Miejskich. 

79. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
09.10.2013 
II wyłożenie 

Grabowski Bogdan 
Grabowska Danuta 

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane bądź 
inwestycyjne usługowe 
(budowa Regionalnego 
Domu Spokojnej Starości 
dla około 40 osób); w 
sąsiedztwie zlokalizowane 
są działki zabudowane 
domami jednorodzinnymi 
oraz działki rekreacyjne; 
składany był wniosek 
o ujęcie działek jako 
budowlanych 
w projektowanym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
(11.01.2007). 

113, 114 
Cholewianka 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka częściowo zlokalizowana w granicach 
Pomnika Historii 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
usługową na fragmencie działki od strony 
południowej. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

80. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
21.10.2014 
III wyłożenie 

Kopania Krzysztof 
 

Zmiana przeznaczenia całej 
działki rolnej na budowlaną; 
na działce występują słabej 
jakości grunty, których 
uprawa jest nieopłacalna; 
działka nie jest użytkowana 
rolniczo; działka pod 
względem powierzchni 
i kształtu spełnia wymagania 
pod zabudowę;  posiada 
dostęp do drogi publicznej 
(droga gminna); 
wyposażenie w media: 
wodociąg; użytkowanie 
przez gminę pasa 
nieruchomości 
wnioskodawcy pod 
wodociąg; w przypadku 
odrzucenia uwagi zostanie 
cofnięta udzielona 
warunkowo zgoda na 
użytkowanie pasa 
nieruchomości 
przeznaczonej na wodociąg 
oraz nastąpi żądanie nowej 
notarialnej umowy 
użyczenia oraz żądanie 
odszkodowania.  

291 
Cholewianka 

R  –  – Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania całej 
działki rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

81. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Kopania Krzysztof Zmiana przeznaczenia całej 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa siedliskowa); na 
działce występują słabej 
jakości grunty, których 
uprawa jest nieopłacalna; 
działka nie jest użytkowana 
rolniczo; działka pod 
względem powierzchni nie 
spełnia wymagań pod 
zabudowę; możliwość 
zabudowy w porozumieniu z 
właścicielem działki nr 79/1 
poprzez ich połączenie; 
wyposażenie działki w 
media: wodociąg. 

78/1 
Cholewianka 

M, R  –  – W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu w zachodniej części działki w 
pasie od drogi wyznaczony był już teren 
mieszkaniowy. 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania całej 
działki rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

82. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Materek Jadwiga 
Materek Antoni 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
w sąsiedztwie zlokalizowana 
jest zabudowa 
mieszkaniowa; dostęp do 
mediów: woda, gaz, energia 
elektryczna; działka posiada 
dostęp do drogi publicznej; 
na działce występują słabej 
jakości grunty, których 
uprawa jest nieopłacalna. 

136/5 
Cholewianka 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu w północnej części działki w 
pasie od drogi wyznaczony był już teren 
mieszkaniowy. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 
 

83. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Pietras Hanna Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; posiadają 
bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej (droga gminna); 
działki są uzbrojone w: 
wodociąg, gaz, energia 
elektryczna; w sąsiedztwie 
zlokalizowana jest 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i budynki 
gospodarskie; w korytarzu 
ekologicznym w obrębie 
Cholewianka powstają nowe 
tereny pod zabudowę. 

194, 189 
Cholewianka 

R  –  – Działki oddalone od zwartej zabudowy; 
w  celu ochrony ładu przestrzennego, ochrony 
charakteru układu osadniczego miejscowości 
(ulicówki) - zakazuje się wprowadzania nowej 
zabudowy, która zapoczątkowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w postaci rozproszonej zabudowy w  
otwartym krajobrazie  rolniczym. 

84. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Sypuła Marzena 
i Robert 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
w sąsiedztwie zlokalizowana 
jest zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna; działka 
posiada dostęp do drogi 
publicznej (droga 
wojewódzka); możliwość 
podłączenia wszystkich 
mediów. 

445/1 
Cholewianka 

R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony w pasie od drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

85. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Wojtanowicz Anna 
Pepłowska Grażyna 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa); 
działka nie jest uprawiana 
ze względu na słabą jakość 
gruntów; możliwość 
podłączenia do mediów; 
posiada dostęp do drogi 
publicznej; w sąsiedztwie 
zlokalizowana jest 
zabudowa; inne działki 
w pobliżu wnioskowanej 
zostały już przekształcone. 

112 
Cholewianka 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka częściowo zlokalizowana w granicach 
Pomnika Historii 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki od strony 
południowej. 

86. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Zelent Leokadia 
i Marian 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa); 
działki posiadają dostęp do 
drogi publicznej (droga 
gminna); na działkach 
występują słabej jakości 
grunty. 

54, 55 
Cholewianka 

R  –  – Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działek 
rolnych na budowlane)  spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działki położone są na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno- 
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

87. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Bartler Michał Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna do 120 m2) 
lub na budowlano- 
rekreacyjną z możliwością 
zabudowy budynkiem 
jednorodzinnym (do 
120 m2), lub na rekreacyjną 
z możliwością zabudowy 
budynkiem rekreacyjno- 
mieszkalnym 
jednorodzinnym (do 
100 m2); w sąsiedztwie 
zlokalizowana jest 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; działka 
posiada dostęp do drogi 
publicznej (droga gminna); 
wyposażenie w media: 
energia elektryczna; 

320 
Cholewianka 

R  –  – Działka zlokalizowana w granicach Pomnika 
Historii 
Działka zlokalizowana w strefie funkcjonalnej 21, w 
której ustala się możliwość realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w ramach 
wykształconego układu osadniczego; 
wnioskowana działka oddalona jest znacznie od 
zwartej zabudowy, sąsiaduje jedynie z 
pojedynczymi siedliskami; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy w celu 
zachowania charakteru układu osadniczego 
miejscowości oraz ochronę krajobrazu i przyrody. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

planowana zabudowa 
w południowej części działki. 

88. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Bełcik Piotr Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); na działce 
występują słabej jakości 
grunty; działka posiada 
dostęp do drogi publicznej; 
wyposażenie w media: 
wodociąg, sieć 
telekomunikacyjna. 

122 
Cholewianka 

R  –  – Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

89. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Dąbrowska 
Marianna i Sylwia 

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; działka nr 198/1 
jest częściowo zabudowana. 

193/1, 198/1 
Cholewianka 

M, R +/– 
198/1 

 

– 
193/1 

 

+/– 
198/1 

 

– 
193/1 

 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 198/1 
Zasięg terenów budowlanych został poszerzony 
w kierunku wschodnim; 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
Przez działkę przebiega linia 110kV , która wraz ze 
strefą ochronną wyznacza teren wolny od 
zabudowy; pozostała cześć działki położona poza 
strefą oddziaływania linii wysokiego napięcia 
pozostaje również wolna od zabudowy, ze względu 
na ochronę ładu przestrzennego - przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; 
 
Dz. ew. nr 193/1 
działka oddalona od zwartej zabudowy; 
w  celu ochrony ładu przestrzennego, ochrony 
charakteru układu osadniczego miejscowości 
(ulicówki) - zakazuje się wprowadzania nowej 
zabudowy, która zapoczątkowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w postaci rozproszonej zabudowy w  
otwartym krajobrazie  rolniczym. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

90. 28.06.2011 
28.06.2011 
I wyłożenie 

Dąbrowska 
Marianna i Sylwia 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
w jednostce funkcjonalno- 
przestrzennej 20a 
przewidziano nowe tereny 
budowlane. 

110 
Cholewianka 

R  –  – Działka częściowo zlokalizowana w granicach 
Pomnika Historii 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

91. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 

Jarosz Barbara 
i Krzysztof 

Poszerzenie istniejącego 
pasa zabudowy; działki 
posiadają dostęp do drogi 
publicznej (droga 
powiatowa) poprzez działkę 
nr 217/1, która jest 
własnością wnioskodawców; 
możliwość podłączenia 
mediów: wodociąg, gaz, 
energia elektryczna. 

217/2, 218 
Cholewianka 

M, R + 
217/2 

– 
218 

 

+ 
217/2 

– 
218 

 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 217/2 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
został poszerzony – wyrównany do sąsiednich 
terenów budowlanych przy drodze. W celu 
utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania kolejnej linii zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
 
Dz. ew. nr 218 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra-
Wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania kolejnej linii  zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
 
W wyłożonym projekcie Studium zasięg terenów 
budowlanych obejmował prawie w całości 
wnioskowany obszar zgodnie z załącznikiem 
graficznym do uwagi. Wyznaczone w projekcie 
„Zmiany Studium…” granice terenów 
inwestycyjnych zgodnie z zapisem tego projektu 
ostatecznie ustalone zostaną na etapie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

92. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.09.2013 
II wyłożenie 

Miłosz Jarosław 
Józef 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; na 
obszarze działki występują 
duże spadki terenu; działka 
zlokalizowana jest w strefie 
oddziaływania linii 
energetycznej; wyposażenie 
w media: woda, energia 
elektryczna; w sąsiedztwie 
znajduje się zabudowa. 

347/2 
Cholewianka 

R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
został poszerzony  o część działki położoną poza 
strefą oddziaływania linii wysokiego napięcia 
110kV. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

93. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
10.10.2013 
II wyłożenie 

Pisula Amelia 
i Henryk 
 
Pisula-Dąbrowska 
Ewa  

Zmiana przeznaczenia całej 
działki rolnej na budowlaną; 
dostępność mediów: 
wodociąg; działka nie jest 
użytkowana rolniczo. 

140/1 
Cholewianka 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu w południowej części działki w 
pasie od drogi wyznaczony był już teren 
mieszkaniowy, który został poszerzony o kolejny 
fragment działki. 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowanie całej 
działki rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 

94. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 
22.10.2014 
III wyłożenie 
 

Rodzik Danuta Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
teren działki jest 
piaszczysty, co uniemożliwia 
prowadzenie działalności 
rolnej. 

64, 71/1, 88/1 
Cholewianka 

R +/– 
71/1 
88/1 

– 
64 

+/– 
71/1 
88/1 

– 
64 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 71/1 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki od strony 
zachodniej. 
 
Dz. ew. nr 88/1 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
został poszerzony w części zachodniej działki w 
pasie od drogi. Wyznaczone w projekcie „Zmiany 
Studium…” granice terenów inwestycyjnych 
zgodnie z zapisem tego projektu ostatecznie 
ustalone zostaną na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.   
Pozostawia się teren do zabudowy we 
wskazanym, do trzeciego wyłożenia do 
publicznego wglądu, zakresie. Wyznaczony teren 
umożliwia zlokalizowanie na przedmiotowej działce 
zabudowy. 
 
Dz. ew. nr 64 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działek 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rolnych na budowlane)  spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położone są na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 

95. 28.06.2011 
I wyłożenia 

Stateczny 
Stanisław 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); działka nie 
jest uprawiana; działka 
posiada dostęp do drogi 
publicznej; wyposażenie 
w media: wodociąg, sieć 
telekomunikacyjna; 
możliwość podłączenia gazu 
i energii elektrycznej; 

103/2 
Cholewianka 

R  –  – Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

96. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
28.06.2011 
I wyłożenie 

Materek Grażyna 
 
 
Materek Grażyna 
(w im. Właścicieli 
działek położonych 
w obrębie 2 
Cholewianka- 
wzdłuż drogi 
publicznej od 
ul. Słonecznej 
w kierunku 
miejscowości 
Okale: 
Materek Grażyna 
Rodzik Danuta 
Stateczny 
Stanisław 
Bełcik Piotr 
Grabczak Magda 
Urban Małgorzata 
Marzena Matysiak 
Stanisław Matysiak 
Wawrzycki 
Zdzisław 

Uwagi ogólne dotyczące 
zmiany przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane i zmianę strefy; 
możliwość podłączenia 
mediów; występują słabej 
jakości grunty. 

119/3, 74/1, 
64, 88/1, 71/1, 
103/2, 
122, 77/2, 
68, 67,66, 
60, 72, 291, 
78/1 
Cholewianka 

M, R +/– 
60 

71/1 
72 

88/1 

– 
122 

119/3 
291 

103/2 
64 

77/2 
68 

78/1 
74/1 
67 
66 

+/– 
60 

71/1 
72 

88/1 

– 
122 

119/3 
291 

103/2 
64 

77/2 
68 

78/1 
74/1 
67 
66 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. nr 60, 71/1, 72 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony w pasie od drogi 
od strony lasu. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
 
Dz. ew. nr 88/1 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
został poszerzony w części zachodniej działki w 
pasie od drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
 
Dz. ew. nr 122, 119/3, 291, 103/2, 64, 77/2, 68 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działek 
rolnych na budowlane)  spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych; 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kopania Krzysztof) powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działki położone są na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
 
Dz. ew. nr 78/1, 74/1, 67, 66 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu w części działek wyznaczony 
był już teren mieszkaniowy; 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działek 
rolnych na budowlane)  spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działki położone są na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

97. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Materek Grażyna, 
Wiesław 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej nr 119/3 na 
budowlaną oraz działki nr 
74/1 z rolnej na budowlaną 
(od strony głównej drogi 
gminnej prowadzącej od ul. 
Słonecznej w kierunku 
Okala); działki posiadają 
dostęp do drogi publicznej 
(droga gminna); na 
działkach występują słabej 
jakości grunty; istnieje 
możliwość podłączenia 
mediów: woda, gaz, energia 
elektryczna; w sąsiedztwie 
znajdują się inne działki 
zabudowane; planowana 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

119/3, 74/1 
Cholewianka 
 

M, R  –  – Dz. ew. nr 119/3  
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 
 
Dz. ew. nr 74/1 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

98. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 

Urban Małgorzata 
 

Przekształcenie działek 
rolnych na budowlane; 
działki posiadają 
bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej (droga gminna); 
w sąsiedztwie zlokalizowana 
jest zabudowa; istnieje 
możliwość podłączenia do 
mediów; występują słabej 
jakości grunty. 

68, 67, 66 
Cholewianka 
 

M, R +/– 
67 

– 
66 
68 

+/– 
67 

– 
66 
68 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 67 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu w zachodniej części działki w 
pasie od drogi wyznaczony był już teren 
mieszkaniowy. 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowanie całej 
działki rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 
 
Dz. ew. nr 66, 68 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

99. 28.06.2011 
22.06.2011 
I wyłożenie 
 

Walczak Anna Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej); działka 
posiada dojazd do drogi 
publicznej; istnieje 
możliwość podłączenia 
mediów (złącze 
energetyczne w trakcie 
inwestycji); na działce 
znajdują się budynki; 

99/1 
Cholewianka 

R  –  – Działka zlokalizowana w granicach Pomnika 
Historii 
Utrzymanie  budynków gospodarczych  
zlokalizowanych na wnioskowanej działce 
w ramach terenów R; 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

prowadzenie działalności 
rolniczej na działce jest 
nieopłacalne. 
 

ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL 
i negatywna opinia WKZ. 

100. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Matysiak Marzena 
Matysiak Stanisław 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na działkę 
budowlaną; działka 
położona wzdłuż drogi, jest 
możliwość podłączenia 
mediów; niska klasa ziemi; 
w pobliżu jest teren 
zabudowany; działka 
obecnie jest nieuprawiana. 

60 
Cholewianka 

R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony w pasie od drogi 
od strony lasu. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

101. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Dąbrowski Bohdan Działka nr 131 podzielona 
została na 4 działki, 
istniejąca zabudowa jest z 
lat. 40/50-tych znajduje się 
w stanie ruiny; należało 
wyznaczyć wnioskodawcom 
na działce 1,2 ha obszar 
przeznaczony pod 
zabudowę większy niż 
dotychczas; jeden z 
budynków gospodarczych 
od 50 lat znajduje się poza 
terenem pod zabudowę; 
należy włączyć wszystkie 
budynki w obszar 
przeznaczony pod 
zabudowę.  

131/1, 131/2, 
131/3, 132 
Cholewianka 

M, R  –  – Teren budowlany obejmuje wszystkie istniejące 
budynki. Uwzględnienie uwagi (poszerzenie terenu 
budowlanego)  spowoduje przyrost terenów 
budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działki położone są na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

102. 20.05.2011 
I wyłożenie 

Sykut Tomasz  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną. 
 

278 
Cholewianka 

R, ZL  –  – Wnioskodawca błędnie wskazał obręb 
Jeziorszczyzna – prawdopodobna lokalizacja 
działki w obrębie Cholewianka 
Działka częściowo położona w granicach Pomnika 
Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra-
Wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania kolejnej linii  zabudowy, która 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

103. 20.05.2011 
I wyłożenie 

Sykut Tomasz  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną. 

251 
Cholewianka 

M, R  –  – Wnioskodawca błędnie wskazał obręb 
Jeziorszczyzna – prawdopodobna lokalizacja 
działki w obrębie Cholewianka 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu południowa część działki miała 
już przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
W celu zachowania charakteru zabudowy wzdłuż 
drogi powiatowej i przeciwdziałaniu postępującej 
presji inwestycyjnej w granicach Pomnika Historii 
utrzymuje się zasięg terenów budowlanych 
wyznaczony na etapie wyłożenia projektu „Zmiany 
Studium…” do publicznego wglądu. 

104. 31.05.2011 
I wyłożenie 

Biegaj Rudolf  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna) 
ukształtowanie terenu 
sprzyja wprowadzeniu na 
działkę zabudowy; działka 
posiada dostęp do drogi 
publicznej i mediów. 

91/1 
Cholewianka 

R  –  – Uwaga bez wskazania obrębu. Ze wskazania na 
lokalizację przy ul Słonecznej wynika, że działka 
położona jest w obrębie Cholewianka. 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii; 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
negatywna opinia WKZ. 

105. 29.06.2011 
I wyłożenie 
 
19.10.2014 
III wyłożenie 

Kozłowscy Mariola 
i Adrian  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

103/1 
Cholewianka 

R  –  – Uwaga złożona po terminie. 
Uwaga bez wskazania obrębu  
Prawdopodobnie obręb Cholewianka. 
Uwzględnienie uwagi (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii; 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL 
i negatywna opinia WKZ. 



43 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

106. 27.02.2012 
I wyłożenie 
 
02.10.2013 
II wyłożenie 
 
20.10.2014 
III wyłożenie 
 

Górecki Andrzej  Możliwość budowy Centrum 
Narciarstwa Biegowego i 
Śladowego oraz basenu 
ogólnodostępnego, kortu 
tenisowego oraz niskiej 
zabudowy potrzebnej do 
obsługi tej działalności na 
działce nr 27. A na działce 
nr 1846 parking zielony , 
obsługujący wymieniony 
obiekt.  

27 
Cholewianka 
1846 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Uwaga złożona po terminie, jednak rozpatrywana 
na wniosek komisji. 
Działka 1846 położona w granicach Pomnika 
Historii. 
Uwzględnienie uwagi  (przekwalifikowania działki 
rolnej na budowlaną)  spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych; 
powstanie obszar  zabudowany dominujący 
przestrzennie nad obszarem Pomnika Historii; 
Działka położona jest na przedpolu widokowym, 
ochrona widokowa jednostka funkcjonalno-
przestrzenna 20a. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 
Parking dla obiektów usługowych planowanych na 
działce ew. nr . 27 obręb Cholewianka powinien 
być zlokalizowany w ramach działki nr 27 lub w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie. Odległość ponad 100 
m, która dzieli wnioskowane nieruchomości jest 
zbyt duża, by w ten sposób rozwiązać obsługę 
komunikacyjną terenu inwestycji. 
Brak uzgodnienia przez ZWL – z tego względu 
uwaga nie może zostać uwzględniona. 

107. 04.10.2013 
II wyłożenie 
 
21.10.2014 
III wyłożenie 

Gawroński Andrzej  
 

Wniosek aby cała działka 
przylegająca do drogi 
gruntowej nr 258 została 
poznaczona w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego gm. 
Kazimierz Dln. jako 
budownictwo mieszkalne, 
zagrodowe ,letniskowe oraz 
funkcje usługowe 
(Gastronomiczne, 
rekreacyjne, turystyczne). 
W odległości ok. 150m w 
kierunku północnym od 
działki znajdują się 
zabudowania mieszkalne, 
media. W odległości ok. 
500m na południowy 
wschód znajdują się również 
zabudowania oraz droga 
asfaltowa. 

232 
Cholewianka 

R  –  – Działka częściowo położona w granicach Pomnika 
Historii. 
Negatywna opinia WKZ odnośnie przekształcenia 
działki na cele budowlane. 
Ze względu na negatywną opinię WKZ uwaga nie 
może zostać uwzględniona. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

108. 07.10.2013 
II wyłożenie 
 
24.09.2014 
III wyłożenie 

Szczuka Dorota  W projekcie studium została 
cofnięta zmiana funkcji MN 
dla części działki. Na etapie 
prac nad zmianą studium 
w 2011 roku, zostało 
uzgodnione, że teren działki 
miał projektowane 
oznaczenie Kd 15 i był 
przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową 
uzasadnioną brakiem 
potrzeby ochrony 
widokowej. Brak 
przeciwskazań dla 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, część działki 
wyznaczonej pod ten cel jest 
płaska, w sąsiedztwie 
znajdują się już domy i 
gospodarstwa. 

267 
Cholewianka 

ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka o charakterze leśnym, całkowicie 
zadrzewiona. Lokalizacja terenu przeznaczonego 
pod nową zabudowę powodowałaby naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w 
sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
Grunty zakrzaczone i zadrzewione traktowane są 
jako substytut lasu przez WPZP i wraz z terenami 
leśnymi chronione są przed wprowadzaniem nowej 
zabudowy. 

109. 10.10.2013 
II wyłożenie 

Dąbrowski Marcin  Prośba o przekwalifikowanie 
na działkę budowlaną. 

10/1 
Cholewianka 

R  –  – Działka częściowo położona w granicach Pomnika 
Historii. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

110. 17.09.2013 
II wyłożenie 

Bielec Maria 
i Wiesław 

Działki położone są 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
działek już zabudowanych. 
Obie działki maja również 
bezpośredni dojazd – prze 
prywatną drogę dojazdową 
– do drogi powiatowej 
Kazimierz Dolny – Opole 
Lubelskie. Argumentacja 
pierwszego negatywnego 
rozpoznania była linia 
wysokiego napięcia, 
drugiego – spadek terenu. 
Działki sąsiadują z działką 
345/3 która położona jest na 
takim samym terenie i która 
została w całości 
zabudowana. Od strony 
południowej graniczy z 
działką 346/1, która na takie 
samo położenie i również 
została zabudowana. 
Działka sąsiaduje z działka 
332 położona przy drodze 
powiatowej Kazimierz Dolny 
– Opole Lubelskie, która jest 
działką budowlaną i działką 
331, również budowlaną. 
Dlatego też niezrozumiałe 
jest negatywne rozpatrzenie 
wniosku.  

347/3, 347/4 
Cholewianka 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową poza strefą ograniczonego 
użytkowania związaną z przebiegiem 
napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia. 

111. 02.10.2013 
II wyłożenie  

Skubik Longina  Wniosek o przekształcenie 
działek o powierzchni 
0,73ha na działki 
budowlane. działki graniczą 
z pasem zabudowy 
jednorodzinnej i posiadają 
bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej gminnej, przy 
której znajdują się media. 
Wnioskodawca we 
współpracy ze 
stowarzyszeniem „Modus 
Vivendi’ chce założyć 

476, 507, 517 
Cholewianka 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działek od strony 
południowej poza pasem technologicznym 
napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ośrodek w którym 
stowarzyszenie będzie miało 
ostoję. 

112. 24.10.2014 
III wyłożenie 

Dunia Sylwester  Informuje, że działki 138/4 i 
138/5 oraz działki po obu 
stronach ul. Słonecznej 
stanowiły Miejskie Pola, 
ponieważ właściciele tych 
pól byli mieszkańcami 
Kazimierza Dolnego, a nie 
Cholewianki.  

138/4 
138/5 
Cholewianka 

R  –  – Brak formy uwagi i określenia intencji – brak 
możliwości rozpatrzenia. 

113. 19.05.2011 
I wyłożenie 
 
26.09.2014 
III wyłożenie 

Korik Ludmiła 
 

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; działki 
wyposażone są w media: 
woda, energia elektryczna, 
gaz; w sąsiedztwie znajdują 
się działki budowlane; część 
działki 441/6 jest 
budowlana. 

446/1, 444 
Dąbrówka 

R, ZL  –  – Działki położone w strefie funkcjonalnej 27 – 
(uroczysko Okale- wąwóz), w której adaptuje się 
stan istniejący oraz chroni  walory krajobrazowe; 
w korytarzu ekologicznym gminy; ochrona przyrody 
i krajobrazu; 
Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Utrzymanie istniejącego zasięgu terenów 
budowlanych 
Nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

114. 24.05.2011 
I wyłożenie 

Lipczyńska Sylwia Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
w sąsiedztwie zlokalizowane 
są inne działki budowlane; 
działki posiadają dostęp do 
mediów: woda, energia 
elektryczna, gaz, sieć 
telekomunikacyjna; gleby 
klasy VI uniemożliwiają 
wykorzystanie na cele rolne. 

448,449 
Dąbrówka 

R, ZL  –  – Działki zlokalizowane w strefie funkcjonalnej 27 – 
(uroczysko Okale- wąwóz), w której adaptuje się 
stan istniejący oraz chroni  walory krajobrazowe; 
działki zlokalizowane w korytarzu ekologicznym 
gminy; ochrona przyrody i krajobrazu. 
Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

115. 24.05.2011 
I wyłożenie 

Stelmach Zofia 
Wąsala Małgorzata 

Korzystne jest dogęszczenie 
zabudowy w tym miejscu; 
działka zlokalizowana jest 
w sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

182 
Dąbrówka 

ZL  –  – Działka leśna stanowiąca część zwartego 
kompleksu leśnego. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 26, gdzie obowiązuje ochrona 
unikatowego krajobrazu polno-leśnego. 
Wnioskodawca nie określił dosłownie, ale 
prawdopodobnie nalega na zmianę przeznaczenia 
części działki na budowlaną. 
Zabudowa na terenach leśnych i zaroślowych - 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

nieuzgodnienie RDOŚ. 
116. 24.05.2011 

I wyłożenie 
Wicha Małgorzata Zmiana przeznaczenia 

działki rolnej na budowlaną; 
chęć rozbudowy 
gospodarstwa znajdującego 
się na sąsiedniej działce. 

544/2, 546 
Dąbrówka 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działek od strony 
północnej. 

117. 26.05.2011 
I wyłożenie 

Czopek Joanna Zmiana przeznaczenia 
działki rolniczej na 
budowlaną (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna) w pasie 
przydrożnym; działka 
posiada dostęp do drogi 
publicznej; dostęp do 
mediów: gaz, sieć 
telekomunikacyjna, 
wodociągowa i elektryczna; 
w sąsiedztwie zlokalizowana 
jest zabudowa zagrodowa; 
w pobliżu projektowany jest 
teren zabudowy. 

540/1 
Dąbrówka 

R, ZL  –  – Działka o dużych spadkach terenu 
niesprzyjających lokalizacji zabudowy; 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

118. 26.05.2011 
I wyłożenie 

Kosmala Izabela 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
w sąsiedztwie zlokalizowana 
jest zabudowa 
mieszkaniowa. 
  

45 
Dąbrówka 

R, ZL  –  – Działka leśna stanowiąca część zwartego 
kompleksu leśnego. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 26, gdzie obowiązuje ochrona 
unikatowego krajobrazu polno-leśnego. 
Działka  zlokalizowana w systemie ekologicznym 
gminy, ochrona przyrody 
 i krajobrazu; przeciwdziałanie rozpraszaniu 
zabudowy (brak rozproszonej zabudowy 
w analizowanym obszarze, dlatego w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze). 
Zabudowa na terenach leśnych i zaroślowych, 
zwarty ciąg zabudowy tworzący prostopadłą 
barierę do kierunku migracji zwierząt – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

119. 26.05.2011 
I wyłożenie 

Znojek Katarzyna 
i Bartłomiej 

Przekształcenie całych 
działek z rolnych na 
budowlane, a nie tylko w 
pasie 50 m; słabej jakości 
grunty działek; prośba 
o rozpatrzenie linii 
zabudowy na działkach 51, 
52, 53, 54, 55, 56; wcześniej 
złożono wniosek o 
przekształcenie działki 
rolniczej na budowlaną. 

976/4, 977 
Dąbrówka 
 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony. Wyznaczone w 
projekcie „Zmiany Studium…” granice terenów 
inwestycyjnych zgodnie z zapisem tego projektu 
ostatecznie ustalone zostaną na etapie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

120. 27.05.2011 
I wyłożenie 

Kuś Dariusz Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
nieopłacalność prowadzenia 
działalności rolniczej ze 
względu na otoczenie lasu; 
chęć budowy budynku 
jednorodzinnego. 

184/1 
Dąbrówka 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową zlokalizowany na działce ew. nr 
184/2 został poszerzony na część działki ew. nr 
184/1.   
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

121. 08.06.2011 
I wyłożenie 

Kluziak Henryk Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa jednorodzinna); 
działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej; 
jest wyposażona w media: 
woda, gaz, energia 
elektryczna; w sąsiedztwie 
zlokalizowane są inne 
działki budowlane; 
ukształtowanie terenu 
sprzyjające zabudowie. 

114 
Dąbrówka 

R, ZL  –  – Ochrona przyrody i krajobrazu, korytarz 
ekologiczny, wprowadzenie zabudowy 
spowodowałoby utworzenie zwartego ciągu 
zabudowy tworzącego prostopadłą barierę 
do kierunku migracji zwierząt. Nieuzgodnienie 
ZWL. 
 

122. 10.06.2011 
I wyłożenie 

Bednarska 
Krystyna 
 

Zmiana przeznaczenia na 
działkę budowlaną; działka 
posiada dostęp do dwóch 
dróg publicznych; 
w sąsiedztwie zlokalizowane 
są inne działki budowlane; 
możliwość podłączenia 
mediów; na działce 
występuje młode zalesienie. 

468 
Dąbrówka 

ZL  –  – Działka leśna stanowiąca część zwartego 
kompleksu leśnego. 
Działka zlokalizowana w strefie funkcjonalnej 27 – 
(uroczysko Okale- wąwóz), w której adaptuje się 
stan istniejący oraz chroni  walory krajobrazowe; 
działka zlokalizowana w korytarzu ekologicznym 
gminy; ochrona przyrody i krajobrazu. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

123. 14.06.2011 
I wyłożenie 

Madej Jan Zmiana przeznaczenia 
części działki na budowlaną 
(zabudowa jednorodzinna); 
w sąsiedztwie zlokalizowane 
są inne działki budowlane; 
słabej jakości grunty.  

450 
Dąbrówka 

R, ZL  –  – Działka zlokalizowana w strefie funkcjonalnej 27 – 
(uroczysko Okale- wąwóz), w której adaptuje się 
stan istniejący oraz chroni  walory krajobrazowe; 
działka zlokalizowana w korytarzu ekologicznym 
gminy; ochrona przyrody i krajobrazu. 
Nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

124. 21.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Banaszek Konrad Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa jednorodzinna); 
cały teren Kazimierza 
Dolnego znajduje się w 
obszarze węzłowym sieci 
ekologicznej; działka 
posiada bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej; 
podobne wnioski 
w najbliższej okolicy 
rozpatrzone pozytywnie.  

40 
Dąbrówka 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki od strony 
wschodniej, przylegającym do drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

125. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 

Konatowicz Kinga Zmiana przeznaczenia 
działki rolno- leśnej na 
budowlaną; słabej jakości 
grunty (VI klasa) 
uniemożliwiają rolnicze 
wykorzystanie działki; brak 
gatunków chronionych; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej; 
w sąsiedztwie zlokalizowane 
są działki zabudowane. 

230/2 
Dąbrówka 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzenie terenu budowlanego w głębi działki 
poza gruntem leśnym. Działka w części położonej 
bezpośrednio przy drodze ma charakter leśny – 
stanowi część większego kompleksu leśnego.  

126. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 

Makarewicz Beata 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
w sąsiedztwie działki 
zlokalizowana jest 
zabudowa mieszkaniowa; 
działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej; 
wyposażenie w media: 
woda, gaz i energia 
elektryczna; teren działki nie 
ma walorów 
krajobrazowych; działka od 
wielu lat jest wyłączona 

527 
Dąbrówka 

R  –  – Działka o dużych spadkach terenu 
niesprzyjających lokalizacji zabudowy; 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

z produkcji rolnej. 
127. 24.06.2011 

I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Markowscy Lidia 
i Wiesław 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 
i agroturystyka); przyszła 
zabudowa (luźna) działki nie 
ma negatywnego wpływu na 
korytarz ekologiczny; działka 
zlokalizowana jest przy 
drodze publicznej (drodze 
gminnej); w sąsiedztwie 
znajduje się zabudowa. 

361/6 
Dąbrówka 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki, 
przylegającym do drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

128. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Turscy Grzegorz 
i Marzanna 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); luźna 
zabudowa mieszkaniowa 
działki z sadami i ogrodami 
nie ma negatywnego 
wpływu na korytarz 
ekologiczny; w przeszłości 
na działce znajdowała się 
zabudowa; działka posiada 
bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej (droga gminna);w 
sąsiedztwie zlokalizowana 
jest zabudowa. 

99/2 
Dąbrówka 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki, od strony 
zachodniej, przylegającym do drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

129. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Budzisz Janusz 
i Dorota 

1. Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną;  
2. Wrysowanie w projekcie 
istniejącego budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego. 

447 
Dąbrówka 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
1. Działka zlokalizowana w strefie funkcjonalnej 

27 – (uroczysko Okale- wąwóz), w której 
adaptuje się stan istniejący oraz chroni  walory 
krajobrazowe; działka zlokalizowana 
w korytarzu ekologicznym gminy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w 
celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz 
spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną w 
tym obszarze w formie zabudowy 
rozproszonej. 
Nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

2. Naniesiono istniejące zabudowania. 



51 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

130. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno- 
Handlowe „Parys” 
Sp. z o.o. 
w Lublinie 

Korekta linii terenu 
zabudowy na działce;  
niektóre obiekty usytuowane 
na działce znajdują się poza 
terenem budowlanym, co w 
przyszłości uniemożliwi ich 
modernizację; usytuowanie 
działki w widłach dwóch 
dróg gminnych uniemożliwia 
w proponowanym obrysie 
linii zabudowy jakąkolwiek 
realizację budowlaną. 

455/1 
Dąbrówka 

M, UT 
ZL 

+/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Projekt  „Zmiany Studium…” wyłożony do 
publicznego wglądu w części tekstowej w terenach 
leśnych i rolnych utrzymuje istniejącą zabudowę 
m.in. z możliwością jej przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy, remontu i konserwacji . Nie 
wprowadzenie na rysunku istniejących budynków 
nie oznacza zatem, że projekt ”Zmiany Studium…” 
nie uwzględniał ich występowania. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
został poszerzony o istniejącą zabudowę. 
Ponieważ działka zlokalizowana  w strefie 
funkcjonalnej 27 – (uroczysko Okale- wąwóz), w 
której adaptuje się stan istniejący oraz chroni  
walory krajobrazowe oraz działka zlokalizowana 
jest w korytarzu ekologicznym gminy nie wyznacza 
się terenów budowlanych na wnioskowanej części 
działki. 

131. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Bielec Urszula 
i Grzegorz 
 

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; działka posiada 
dojazd do drogi publicznej 
(droga gminna); w 
sąsiedztwie zlokalizowana 
jest zabudowa 
mieszkaniowa; działka 
wyposażona w media. 

330, 282, 
1012/1 
Dąbrówka 

M, R +/– 
282 

1012/1 

– 
330 

 

+/– 
282 

1012/1 

– 
330 

 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 330 
Ochrona przyrody i krajobrazu, korytarz 
ekologiczny, wprowadzenie zabudowy 
spowodowałoby utworzenie zwartego ciągu 
zabudowy tworzącego prostopadłą barierę 
do kierunku migracji zwierząt. Nieuzgodnienie 
ZWL. 
  
Dz. ew. nr 282 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w pasie od drogi  miała 
już przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
 
Dz. ew. nr 1012/1 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w północnej części, 
w pasie od drogi, miała już przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

132. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Dąbrowska 
Marianna 
Dąbrowska Sylwia 

Zmiana przeznaczenia 
części działki rolnej na 
budowlaną ok. 0,6 ha od 
strony zachodniej  
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna). 

91 
Dąbrówka 

R, ZL  –  – Działka w pasie od drogi zajęta przez las 
stanowiący część dużego zwartego kompleksu 
leśnego. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 26, gdzie obowiązuje ochrona 
unikatowego krajobrazu polno-leśnego. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy;  
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zwarty ciąg zabudowy tworzący prostopadłą 
barierę do kierunku migracji zwierząt – 
nieuzgodnienie ZWL. 

133. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Stelmach Jan Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; złożony wniosek 
o przekształcenie działki 
229/1 nie był rozpatrywany; 
w sąsiedztwie zlokalizowane 
są inne działki budowlane. 

229/1, 246/2 
Dąbrówka 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmentach działek, 
przylegających do drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

134. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
11.10.2013 
II wyłożenie 
 
30.10.2014 
(data stempla 
pocztowego 
24.10.2014) 
III wyłożenie 

Włodarczyk Maciej Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(tereny obiektów służących 
obsłudze turystycznej 
i rekreacji z dopuszczeniem 
usług sportu i zabudowy 
mieszkaniowej); w 
bezpośredniej okolicy 
znajduje się zabudowa; nie 
ma podstaw do 
prawidłowego 
funkcjonowania korytarza 
ekologicznego w danym 
miejscu (pomiędzy 
łączącymi się drogami). 

3 
Dąbrówka 

R, ZL  – 
 

 – 
 

Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 26, gdzie obowiązuje ochrona 
unikatowego krajobrazu polno-leśnego. W 
sąsiedztwie brak terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy;  
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze 
w formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

135. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
10.10.2013 
II wyłożenie 

Pisula Amelia 
i Henryk 

Zmiana przeznaczenia całej 
lub części działki na 
budowlaną; 
działka znajduje się 
w sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów. 

214/1 
Dąbrówka 

ZL  –  – Działka o charakterze leśnym, zadrzewiona, 
zlokalizowana w rozległym obszarze wolnym od 
zabudowy. 
Nie jest to teren predysponowany do lokalizacji 
zabudowy, a wprowadzenie tu nawet niewielkiego 
terenu przeznaczonego pod zabudowę uruchomi 
dalszą presje inwestycyjną w tym obszarze. Grunty 
zakrzaczone i zadrzewione traktowane są jako 
substytut lasu przez WPZP i wraz z terenami 
leśnymi chronione są przed wprowadzaniem nowej 
zabudowy. 

136. 04.10.2013 
II wyłożenie 

Lasota Andrzej  Wniosek o zmianę w 
projekcie Studium, o 
przekształcenie terenu 
działki nr 92 z rolnej na 
budowlaną. 

92  
Dąbrówka 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki przylegającym 
do drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

137. 23.09.2013 
II wyłożenie 

Grądziel Marian Uwzględnienie działki jako 
teren pod zabudowę. Dziaka 
ma ku temu wszelkie 
uwarunkowania. Na terenie 
działki znajdują się 
wszystkie media, tj. prąd 
elektryczny, wodociąg, 
gazociąg, linia telefoniczna. 
Działka jest położona w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
działek już zabudowanych, 
tym samym nie wpłynie to w 
żaden sposób na krajobraz 
na tym terenie.  

115  
Dąbrówka  

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w części działki 
położonej przy drodze. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

138. 01.10.2013 
II wyłożenie 

Piotrowski Artur Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki na 
działkę budowlaną. 

328 
Dąbrówka 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w części działki 
położonej przy drodze. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

139. 23.09.2013 
II wyłożenie 

Jastrzębska Anna 
 

Zmiana treści zapisu z 
zapisu: obszar o funkcji 
rolniczej, na zapis: obszar o 
dominującej funkcji rolniczej 
z dopuszczalną funkcją 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN. 
Obszar na którym znajduje 
się przedmiotowa 
nieruchomość jest 
częściowo 
zagospodarowany i 
wykorzystywany jako teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Dużo 
nieruchomości gruntowych 
znajdujących się na 
przedmiotowym terenie ma 
niewielkie powierzchnie i nie 
jest wykorzystywana na cele 
rolnicze, w konsekwencji 
działki te są przeznaczone w 
studium na realizację 
funkcji, która nie będzie na 
nich faktycznie wdrożona, a 
takie przeznaczenie terenu 
może faktycznie i prawnie 
stać na przeszkodzie w 
wykorzystaniu tych działek a 
w innych celach tj. np. w 
celach służących zabudowie 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Ponadto dopuszczenie 
przeznaczenia 
nieruchomości na realizację 
funkcji budownictwa 
jednorodzinnego będzie 
zgodnie z zasadą dobrego 
sąsiedztwa. Powyższa 
zasada odwołuje się do 
dobrego sąsiedztwa 
poszczególnych 
nieruchomości w różnych 

329  
Dąbrówka 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w części działki 
położonej przy drodze. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

aspektach – funkcji 
znajdujących się na nich 
obiektów, cech 
zagospodarowania terenu 
oraz cech 
architektonicznych obiektów 
budowlanych. Pierwszym 
warunkiem tej zasady jest 
dostosowanie funkcji 
nowego obiektu do funkcji 
obiektów już istniejących 
(tak jak to występuje w 
przedmiotowym przypadku) i 
wynika z niej wykluczenie 
możliwości wprowadzenia 
na danym terenie funkcji 
niezgodnej z funkcją już 
istniejących obiektów.  
Wprowadzone przez 
ustawodawcę ograniczenie 
powoduje konieczność 
uwzględnienia w 
zagospodarowaniu 
przestrzennym wymagań 
prawa własności co oznacza 
m .in. takie 
zagospodarowanie 
przestrzeni, które umożliwi 
harmonijne, optymalne w 
danym przypadku warunki 
korzystania z prawa 
własności nieruchomości.  

140. 08.10.2013 
II wyłożenie 

Czapla Mieczysław  Ponowna prośba o 
odrolnienie działki. Dostęp z 
drogi gruntowej oraz 
mediów, sąsiedztwo 
zabudowy mieszkaniowej i 
gospodarczej.  

342 
Dąbrówka 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w części działki 
położonej przy drodze. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

141. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Kubiś Paweł  Działka stanowi las lecz od 
gościńca polanowskiego jest 
drobne zakrzaczenie gdzie 

216/1  
Dąbrówka 

ZL  –  – Działka leśna (użytek Ls), całkowicie zadrzewiona. 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod nową 
zabudowę powodowałaby naruszenie przepisów 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

stały budynki i studnia -  
była to działka budowlana. 
Prośba o przeznaczenie 
części działki od strony drogi 
pod zabudowę. 

wynikających z rozporządzenia Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 

142. 27.09.2013 
II wyłożenie 

Piątek Ewa 
 

Ogólne informacje o działce. 
Brak sprecyzowania 
kierunku zmian. 

42, 542 
Dąbrówka  

R, ZL +/–  +/–  Wnioskodawca nie sprecyzował prośby, zawarł 
tylko ogólne informacje o działce, prawdopodobnie 
prośba o zmianę przeznaczenia działki pod 
zabudowę mieszkaniową. 
Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki 42 od strony 
drogi. Na działce 542 
zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

143. 11.10.2013 
II wyłożenie 

Joanna Kowalczyk Na poprzednim wyłożeniu 
studium wniosek był 
rozpatrzony pozytywnie. 

443/2, 443/1  
Dąbrówka 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działek od strony 
północno-wschodniej. 

144. 27.08.2013 
II wyłożenie 

Potakiewicz Alina  Przekwalifikowanie gruntu 
rolnego na działkę 
budowlaną. 

535/2 
Dąbrówka 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
w północnej części działki. 

145. 27.09.2013 
II wyłożenie 

Dzierżak Agata  Ogólne informacje o działce. 
Brak sprecyzowania 
kierunku zmian. 

547, 639 
Dąbrówka  

R, ZL +/–  +/–  Wnioskodawca nie sprecyzował prośby, zawarł 
tylko ogólne informacje o działce, prawdopodobnie 
prośba o zmianę przeznaczenia działki pod 
zabudowę mieszkaniową. 
Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmentach działek 
przylegających do drogi. 

146. 03.09.2013 
II wyłożenie 

Pokraka Tomasz  Działka położona jest przy 
ulicy z dostępem do głównej 
drogi, jest uzbrojona – 
woda, telefon, gaz. W 
sąsiedztwie działki są 
budynki mieszkalne. Działka 
została wydzielona z działki 
budowlanej na której 
znajduje się zabudowa 
gospodarcza i dom 
mieszkalny.  
 

983/6  
Dąbrówka 

M, R  –  – Uwaga bezpodstawna. 
Działka w projekcie wyłożonym do publicznego 
wglądu miała przeznaczenie M (w części 
przylegającej do drogi na głębokość ok. 80 m). 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

147. 26.09.2014 
III wyłożenie 

Czaja Adam  Wniosek o odrolnienie 
działki. Z działką składający 
uwagę jest związany od 
dzieciństwa, a w chwili 
obecnej jest emerytem i 
chciałbym wypoczywać w 
tym cichym, spokojnym 
miejscu. Sąsiednia działka 
jest odrolniona. Woda, gaz, 
światło jest blisko dostępne.  

100 
Dąbrówka 

R  –  – Brak wniosku. 
Brak uwagi po I i II wyłożeniu projektu.  
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 26, gdzie obowiązuje ochrona 
unikatowego krajobrazu polno-leśnego (działka 
rolna graniczy z dużym zwartym kompleksem 
leśnym.). 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Wprowadzenie nowego terenu budowlanego 
spowodowałoby konieczność powtórzenia 
procedury.  
 

148. 26.04.2011 
16.06.2011 
I wyłożenie 
 
08.10.2013 
II wyłożenie 

Jaremek Agnieszka  
 

Sprecyzowanie zasięgu 
terenu inwestycyjnego w 
strefie G6 w odniesieniu do 
działek nr 146/1 i 146/2; 
zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
– zabudowa mieszkalna 
niekomercyjna (włączenie 
wnioskowanych działek do 
nowych terenów 
inwestycyjnych G6). 

146/1, 146/2 
Góry 

R, ZL +/– 
146/2 

– 
146/1 

+/– 
146/2 

– 
146/1 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 146/1  
Działka położona w całości w granicach strefy 
funkcjonalno-przestrzennej nr 16a, gdzie 
niezbędna jest ochrona prawna przyrody i 
krajobrazu. Działka o dużych spadkach terenu, 
otoczona wąwozami. 
Strefa krawędziowa doliny Grodarza, duże 
deniwelacje terenu – nieuzgodnienie RDOŚ. 
 
Dz. ew. nr 146/2  
Wprowadzenie zabudowy w północnej części 
działki, poza wąwozem – wyrównanie do istniejącej 
zabudowy. 
Działka położona w części w granicach strefy 
funkcjonalno-przestrzennej nr 16a, gdzie 
niezbędna jest ochrona prawna przyrody i 
krajobrazu. W części północnej działka położona w 
wąwozie. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

149. 10.05.2011 
I wyłożenie 
 
06.09.2013 
II wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Kowalska 
Katarzyna  

1. Brak określenia terminu 
składania wniosków. 

2. Brak możliwości 
określenia dokładnego 
położenia działki (granice 
i nieczytelne skale). 

3. Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną; wzdłuż drogi 
gminnej ul. Góry w 
pobliżu działki znajdują 
się działki budowlane a 
teren jest prawie w pełni 
uzbrojony (brak 
kanalizacji). 

168/8 
Góry 
 

R, ZL 3.+/– 
 
 

1.– 
2.– 

 

3.+/– 
 
 

1.– 
2.– 

 

Częściowo nieuwzględniona. 
1. Uwaga bezpodstawna; zgodnie z ustawą 

o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiadomienie o sporządzanym 
projekcie „Zmiany Studium…” wraz z formą, 
miejscem i terminem składania wniosków  (który 
obowiązywał od 21.10.2005 r. do 15.11.2005 r.) 
zostało zamieszczone w lokalnej prasie 
(ukazało się w dniu 24.10.2005 r. w Kurierze 
Lubelskim) oraz tablicy ogłoszeń m.in. w 
Urzędzie Miasta w dniu 21.10.2005 roku. 

2. Uwaga bezpodstawna. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie projektu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy projekt studium sporządza się na kopii 
mapy topograficznej pochodzącej z 
państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego lub wojskowej mapy 
topograficznej. Jedyną mapą dla gminy 
Kazimierz Dolny dostępną w powyższych 
zasobach jest mapa topograficzna w skali 
1:10000. 

3. Wprowadzono teren przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową na fragmencie 
działek, przylegającym do drogi. 

150. 10.05.2011 
I wyłożenie 
 
18.09.2013 
II wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Stelmach Piotr   
Stelmach Aneta  

1. Brak określenia terminu 
składania wniosków. 

2. Brak możliwości 
określenia dokładnego 
położenia działki (granice 
i nieczytelne skale). 

3. Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; wzdłuż drogi 
gminnej ul. Góry w 
pobliżu działek znajdują 
się działki budowlane a 
teren jest prawie w pełni 
uzbrojony (brak 
kanalizacji). 

168/7, 168/3 
Góry 
 

R, ZL 3.+/– 
 
 

1.– 
2.– 

 

3.+/– 
 
 

1.– 
2.– 

 

Częściowo nieuwzględniona. 
1. Uwaga bezpodstawna; zgodnie z ustawą 

o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiadomienie o sporządzanym 
projekcie „Zmiany Studium…” wraz z formą, 
miejscem i terminem składania wniosków (który 
obowiązywał od 21.10.2005 r. do 15.11.2005 r.)  
zostało zamieszczone w lokalnej prasie 
(ukazało się w dniu 24.10.2005 r. w Kurierze 
Lubelskim) oraz tablicy ogłoszeń m.in. w 
Urzędzie Miasta w dniu 21.10.2005 roku. 

2. Uwaga bezpodstawna. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy projekt studium sporządza się na kopii 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mapy topograficznej pochodzącej z 
państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego lub wojskowej mapy 
topograficznej. Jedyną mapą dla gminy 
Kazimierz Dolny dostępną w powyższych 
zasobach jest mapa topograficzna w skali 
1:10000; 

3. Wprowadzono teren przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową na fragmencie 
działek, przylegającym do drogi. 

151. 12.05.2011 
I wyłożenie 
 
09.10.2014 
III wyłożenie 

Wójcik Alicja  
Wójcik Mieczysław  

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; 
działki mają dostęp do drogi 
publicznej; 
działka nr 234/2 
wyposażona w media. 

234/2, 234/3, 
234/4 
Góry 
 

M, R +/– 
234/2 

 

– 
234/3 
234/4 

+/– 
234/2 

 

– 
234/3 
234/4 

Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony jedynie w ramach 
części działki nr 234/2. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy poza układem 
pasmowym wzdłuż dróg, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze. 

152. 17.05.2011 
I wyłożenie 
 
10.09.2014 
III wyłożenie 

Doraczyńska Halina  
 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(mieszkaniowa lub usługowa 
– zajazd); 
działka ma dostęp do drogi 
publicznej oraz do mediów: 
woda, gaz, energia 
elektryczna. 

117 
Góry 

M, R, ZL  
 

–  
 

– Ochrona przyrody i krajobrazu, teren położony 
w pobliżu pomnika przyrody Korzeniowy Dół. 
Nieuzgodnienie RDOŚ. Teren ten dwukrotnie nie 
uzyskał pozytywnych uzgodnień i opinii (2014 – 
ZWL) 

153. 03.06.2011 
I wyłożenie 

Kowalski Michał   
 

1. Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną; działka 
posiada dojazd od drogi 
publicznej, wyposażona 
w media - sieć 
wodociągowa. 

2. Mapy poglądowe są 
sporządzone błędnie, 
gdyż las (wąwóz) nie 

168/6 
Góry 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
1. Wprowadzono teren przeznaczony 

pod zabudowę mieszkaniową na fragmencie 
działki, przylegającym do drogi. 

2. Skorygowano przebieg terenów leśnych 
w stosunku do drogi gminnej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

łączy się z drogą gm. 
Góry – Skowieszynek. 

154. 04.10.2013 
II wyłożenie 

Kowalski Michał  Wniosek o odrolnienie 
działki przy drodze 
Kazimierz – Skowieszynek. 

168/12 
Góry 

R, ZL  +/–  +/– Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki, 
przylegającym do drogi. 

155. 09.06.2011 
I wyłożenie 

Ulanowska-
Kowalska Elżbieta  
 

1. Skala mapy uniemożliwia 
zlokalizowanie granic 
działki, co sprawia, że nie 
wiadomo czy 
uwzględniono wniosek o 
rozszerzenie terenów 
budowlanych. 

2. Z rysunku wynika, ze 
droga ul. Góry wchodzi w 
granice działek skoro 
1mm to 10 metrów, a 
grubość drogi to 4 mm – 
40 metrów. 

3. Poszerzenie terenu 
budowlanego; (wniosek z 
dn. 15.11.2005 – prośba 
o przekwalifikowanie 
części gruntów pod 
zabudowę). 

274 
Góry 

M, R, ZL 3.+/– 1.– 
2.– 

 

3.+/– 1.– 
2.– 

 

Częściowo nieuwzględniona. 
1. Uwaga bezpodstawna. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie projektu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy projekt studium sporządza się na kopii 
mapy topograficznej pochodzącej z 
państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego lub wojskowej mapy 
topograficznej. Jedyną mapą dla gminy 
Kazimierz Dolny dostępną w powyższych 
zasobach jest mapa topograficzna w skali 
1:10000. 

2. Z uwagi na skalę opracowania (1:10000) w 
projekcie „Zmiany Studium…” oznaczenia 
graficzne mają charakter symboliczny – nie 
znaczy to więc, że droga pokazana na rysunku 
studium linią o szerokości 4 mm będzie miała w 
rzeczywistości szerokość 40 m. 
Precyzyjnego wyznaczenia linii 
rozgraniczających tereny o różnym 
przeznaczeniu dokonuje się w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego.  

3. W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu poszerzono już teren 
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową w 
stosunku do obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z 
zapisem tego projektu ostatecznie ustalone 
zostaną na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

156. 10.06.2011 
I wyłożenie 

Bełcik Joanna Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; 
działki mają  możliwość 

259, 296 
Góry 

R  
 

–  
 

– W sąsiedztwie brak terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

podłączenia się do mediów; 
w sąsiedztwie działek 
znajdują się inne działki 
budowlane. 

lokalizowania nowej zabudowy poza układem 
pasmowym wzdłuż dróg, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze w formie zabudowy 
rozproszonej. 
Zabudowa wkraczająca w tereny wolne 
od zabudowy, ochrona zboczy i wierzchowin 
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej nr 17, 
zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie RDOŚ i 
ZWL. 

157. 13.06.2011 
I wyłożenie 

Ostrowska Justyna  Zmiana przeznaczenia 
części działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa). 

196 
Góry 

R  
 

–  
 

– Działka położona pomiędzy wąwozami. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa wkraczająca w tereny położone 
w bezpośrednim sąsiedztwie wąwozów, ochrona 
zboczy i wierzchowin w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 17, zabudowa rozproszona – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

158. 13.06.2011 
I wyłożenie 

Ostrowska Justyna  Poszerzenie terenu 
budowlanego z 
przeznaczeniem na 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej. 

180 
Góry 

M, R  –  – Działka położona w bliskim sąsiedztwie wąwozów. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Ochrona zboczy i wierzchowin w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 17 – nieuzgodnienie 
RDOŚ. 

159. 13.06.2011 
I wyłożenie 

Ostrowska Justyna  
 

Poszerzenie terenu 
budowlanego  i zmiana 
przeznaczenia z funkcji 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
dominującą funkcję 
mieszkaniową  z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej. 

179/2 
Góry 

M, R  –  – Utrzymuje się zasięg terenu budowlanego 
wyznaczony w wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie „Zmiany Studium…”; 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Ochrona zboczy i wierzchowin w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 17, zabudowa 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rozproszona – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
160. 13.06.2011 

I wyłożenie 
Ostrowska Justyna  
 

Zmiana przeznaczenia 
części działki na zabudowę 
mieszkaniową. 

204 
Góry 

R, ZL  – 
 

 – 
 

Działka zlokalizowana w systemie wąwozów. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

161. 17.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 

Machowski Marek  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; 
działka nr 165/1- na działce 
znajduje się istniejące 
siedlisko; 
prośba  o przekształcenie 
części działki na budowlaną, 
w celu powiększenia  
istniejącego siedliska; 
działki posiadają dojazd do 
drogi publicznej. 

165/1, 249 
Góry 

M, MP 
R, ZL 

+/–  
 
 

+/–  
 
 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 165/1 
Utrzymuje się zasięg terenu budowlanego 
wyznaczony w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, który został 
przeniesiony do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu „Zmiany Studium…”; Jest on 
wystarczający na powiększenie istniejącej 
zabudowy, czy też wybudowanie nowej. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Dz. ew. nr 249 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki, 
przylegającym do drogi. 

162. 20.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 

Strawa Teresa  
 

Zmiana przeznaczenia całej 
działki rolnej na budowlaną. 

6 
Góry 

M, R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Utrzymuje się zasięg terenu budowlanego 
wyznaczony w wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie „Zmiany Studium…”, w którym większa 
część działki jest wskazana jako teren budowlany. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

163. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Grzegorczyk Jan  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; 
działka sąsiaduje z innymi 
działkami budowlanymi; 
ukształtowanie terenu 
utrudnia prowadzenie 
działalności rolniczej. 

264/2 
Góry 

R  
 

–  
 

– Działka położona w systemie ekologicznym gminy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa wkraczająca w tereny wolne 
od zabudowy, ochrona zboczy i wierzchowin 
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej nr 17, 
zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie RDOŚ i 
ZWL. 

164. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
26.09.2013 
II wyłożenie 
 
16.10.2014 
III wyłożenie 

Walicki Kosma 
Marcin  
 

1. Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna); działka 
ma dostęp do drogi 
publicznej oraz dostęp do 
mediów: sieć 
wodociągowa, 
kanalizacyjna. 

2. W uzasadnieniu 
przywołanie licznych 
aktów prawnych 
dowodzących słuszności 
wnoszonych uwag 
(Konstytucja RP, 
orzecznictwo Trybunału 
Konstytucyjnego i in.).    

67/2 
Góry 

R  
 

–  
 

– 1. Działka zlokalizowana w korytarzu 
ekologicznym o randze krajowej i w systemie 
ekologicznym gminy; ochrona przyrody i 
krajobrazu. Przeciwdziałanie rozpraszaniu 
zabudowy, utrzymanie charakteru układu 
osadniczego wsi Góry-ulicówki. 
Zabudowa wkraczająca w tereny wolne 
od zabudowy, ochrona zboczy i wierzchowin w 
jednostce funkcjonalno-przestrzennej nr 17, 
zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie RDOŚ 
i ZWL. 

2. Zgodnie z art. 6 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 
2003 r. ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego kształtują, 
wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania 
prawa własności nieruchomości. Zatem 
uprawnienia właściciela do swobodnego 
zagospodarowania jego nieruchomości mogą 
być ograniczone ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, który 
musi być zgodny ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania gminy. 
Jednocześnie art. 15, ust. 2, pkt 8, mówi, że 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego określa obowiązkowo 
szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

165. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Borowski Jacek  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka ma dostęp do drogi 
publicznej; 
działka sąsiaduje z innymi 
działkami budowlanymi. 

263 
Góry 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki, 
przylegającym do drogi. 

166. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Borowski Jacek  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane. 
 

174, 202, 191, 
211, 219/1 
Góry 

R, ZL +/– 
219/1 

– 
174 
202 
191 
211 

+/– 
219/1 

– 
174 
202 
191 
211 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 174 
Ochrona przyrody i krajobrazu, przeciwdziałanie 
zabudowie wkraczającej w tereny wolne od 
zabudowy, 
ochrona zboczy i wierzchowin w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 17. 
W sąsiedztwie brak terenów przeznaczonych pod 
zabudowę, przeciwdziałanie zabudowie 
rozproszonej. 
Nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
 
Dz. ew. nr 202 
Działka zlokalizowana w systemie wąwozów. 
W sąsiedztwie brak terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
 
Dz.  ew. nr 191 i 211 
Działki położone w systemie ekologicznym gminy; 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
 
Dz. ew. nr 219/1 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki, 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przylegającym do drogi. 
167. 04.10.2013 

II wyłożenie 
Borowski Jacek  Wniosek o możliwość 

zrobienia na działce 219/1 
działki pensjonatowej, 
natomiast na działce 263 
wnosi się o możliwość 
udostępnienia pod siedlisko 
rolnicze. 

219/1, 263 
Góry 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki nr 263 
przylegającym do drogi. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
pensjonatową na fragmencie działki nr 219/1 
przylegającym do drogi. 

168. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Dobrzyńscy Ewa, 
Zbigniew  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z 
dopuszczeniem zabudowy 
pensjonatowej); 
działka ma możliwość 
podłączenia mediów: woda, 
energia elektryczna; 
działka sąsiaduje z innymi 
działkami budowlanymi. 

268/1 
Góry 

R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową z dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej na fragmencie działki, 
przylegającym do drogi. 

169. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 

Trojanowski 
Krzysztof  
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka ma dostęp do drogi 
publicznej (gminnej); 
działka rolna o małej 
powierzchni, co 
uniemożliwia jej 
wykorzystanie do celów 
rolniczych. 

20 
Góry 

R  –  – Ochrona przyrody i krajobrazu, 
ochrona zboczy i wierzchowin w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 17 – nieuzgodnienie 
RDOŚ. 
Ze względu na brak uzgodnienia ZWL uwaga nie 
może zostać uwzględniona.  
 

170. 29.06.2011 
04.07.2011 
I wyłożenie 

Gąbka Małgorzata 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa i 
gospodarcza); 
działka sąsiaduje z innymi 
działkami budowlanymi; 
posiada dostęp do drogi 
publicznej. 

3062 
Góry 

-  –  – Uwaga złożona po terminie. 
Brak na mapie ewidencyjnej dz. nr 3062. 
Prawdopodobnie wnioskodawca błędnie wskazał 
obręb Góry – prawdopodobna lokalizacja działki 
w obrębie Bochotnica. 

171. 16.04.2012 
I wyłożenie 

Kowalski Krzysztof  
 

Przekwalifikowanie całej 
działki z rolnej na 
budowlaną. 

168/10 
Góry 

R, ZL  –  – Uwaga złożona po terminie. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego 
pod zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny; 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

172. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Kowalski Ignacy  Prośba o przekształcenie 
działki z rolnej na 
budowlaną. Sąsiedztwo 
terenów zabudowanych, 
dostęp do energii 
elektrycznej, w bliskiej 
odległości droga asfaltowa. 

148 
Góry 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki od strony 
północnej, w nawiązaniu do sąsiedniego terenu 
budowlanego. 

173. 04.10.2013 
II wyłożenie 
 
12.10.2014 
III wyłożenie 

Godziszewska 
Anna Danuta  

Wniosek o dokonanie 
zapisów w Projekcie 
Studium odnoszących się do 
działek o numerach 11 oraz 
19, umożliwiających 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. W bliskim 
sąsiedztwie działki nr 11 
znajdują się media. Ponadto 
na obszarze wymienionych 
działek istniało siedlisko, 
które wnioskodawca planuje 
odtworzyć. W projekcie 
studium z 2010 r. , działki 
były uwzględnione jako 
budowlane, oznaczone 
symbolem M 

11, 19 
Góry 

R  –  – Ochrona przyrody i krajobrazu, 
ochrona zboczy i wierzchowin w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 17 – nieuzgodnienie 
RDOŚ. 
Teren budowlany wprowadzono po II wyłożeniu 
(na I i II wyłożeniu działki nie były budowlane) – 
brak uzgodnienia ZWL ze względu na ochronę 
zboczy i wierzchowin w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 17 
Z tego względu uwaga nie może zostać 
uwzględniona.  
 

174. 02.10.2013 
II wyłożenie  

Walencik Ryszard  
 

Wniosek o 
przekwalifikowanie działki z 
rolnej na budowlaną. 

8, 209 
Góry 

R, ZL  –  – Ochrona przyrody i krajobrazu, przeciwdziałanie 
zabudowie wkraczającej w tereny wolne od 
zabudowy, 
ochrona zboczy i wierzchowin w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 17, przeciwdziałanie 
zabudowie rozproszonej. 
Zabudowa wkraczająca w tereny wolne od 
zabudowy, ochrona zboczy i wierzchowin w 
jednostce funkcjonalno-przestrzennej nr 17, 
zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie RDOŚ 
i ZWL. 

175. 19.04.2011 
I wyłożenie 

Siwiec Andrzej  Przekształcenie działek 
rolnych na budowlane; 
działka nr 106/1 jest już 
zabudowana; 

106/1, 93 
Jeziorszczyzna 

M, R, ZL  –  – Dz. ew. nr 106/1 
Niezabudowana część działki położona jest w 
strefie funkcjonalno-przestrzennej nr 15b „Strefa 
zboczowa doliny środkowego Grodarza”, gdzie 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

działka 93 jest położona w 
sąsiedztwie działki nr 
106/1,przez działkę 
przechodzi gaz, prąd, 
telefon. 

utrzymuje się dotychczasowy sposób 
zagospodarowania w formie użytków rolnych 
i leśnych;  
Działka o dużych spadkach terenu; 
W celu ochrony doliny zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze; nie dopuszcza się 
drugiej linii zabudowy ze względu na ochronę ładu 
przestrzennego. 
Strefa krawędziowa doliny Grodarza – 
nieuzgodnienie RDOŚ 
 
Dz. ew. nr 93 
Działka  zlokalizowana  w dolinie środkowego 
Grodarza (strefa funkcjonalna  nr 9) ochrona doliny 
rzecznej przed lokalizacją nowej zabudowy. 
Dno doliny – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL 

176. 05.05.2011 
21.06.2011 
I wyłożenie 

Eciak Jacek  Powiększenie nowego 
terenu inwestycyjnego J28, 
rozszerzenie nowego terenu 
inwestycyjnego do 
wnioskowanych działek; 
zmiana przeznaczenia 
działek z rolnych na 
budowlane (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działki wyposażone w 
media: gaz, prąd, woda; 
działki zlokalizowane na 
płaskim terenie w pobliżu 
innych zabudowań. 

165, 166, 167/2 
Jeziorszczyzna 

M, R +/– 
165 
166 

– 
167/2 

+/– 
165 
166 

– 
167/2 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 166 i 165 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony do strefy 
ochronnej linii elektroenergetycznej. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
Dz. ew. nr 167/2 
Przez wnioskowaną działkę przebiega linia 
elektroenergetyczna wraz ze strefą ochronną. 

177. 17.05.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 

Markowicz Barbara  
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka zlokalizowana na 
terenie płaskim, posiadająca 
dostęp do drogi publicznej, 
znajdująca się w 
sąsiedztwie zabudowań- 
domy  jednorodzinne; 
zbyt mała powierzchnia 
działki na prowadzenie 
działalności rolnej. 

114/1 
Jeziorszczyzna 

R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Działka zlokalizowana w granicach Pomnika 
Historii. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę w pasie działki od strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

178. 19.05.2011 
I wyłożenie 

Ścibor Marianna  Zmiana przeznaczenia 
całości działki na budowlaną 
w celu zwiększenia 
powierzchni zabudowy na 
potrzeby gospodarstwa 
rolnego i produkcji rolnej; 
na części działki znajduje 
się  zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna z budynkami 
gospodarczymi; działka 
uzbrojona w wodę 
i prąd. 

157 
Jeziorszczyzna 

M, R  – 
 

 – 
 

Utrzymanie istniejącego zasięgu terenu 
budowlanego wyznaczonego w projekcie „Zmiany 
Studium…” wyłożonym do publicznego wglądu. 
Nie dopuszcza się drugiej linii zabudowy ze 
względu na  zachowanie charakteru układu 
osadniczego (ulicówki) oraz ochrona ładu 
przestrzennego. 
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod 
zabudowę umożliwia rozbudowę. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

179. 20.05.2011 
I wyłożenie 

Wilczyńska 
Wiesława  

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych w całości na 
budowlane, pod: 
agroturystykę, pensjonat, 
usługi (warsztat 
samochodowy), zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną; 
działki są za małe na 
prowadzenie działalności 
rolniczej. 

156, 158 
Jeziorszczyzna 

M, R  –  – Utrzymanie istniejącego zasięgu terenu 
budowlanego wyznaczonego w projekcie „Zmiany 
Studium…” wyłożonym do publicznego wglądu. 
Nie dopuszcza się drugiej linii zabudowy ze 
względu na  zachowanie charakteru układu 
osadniczego (ulicówki) oraz ochrona ładu 
przestrzennego. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

180. 02.06.2011 
I wyłożenie 

Kluziak Paweł  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane. 

218, 219, 220, 
221, 222 
Jeziorszczyzna 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony na fragmencie 
działek od strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

181. 07.06.2011 
I wyłożenie 

Śmiech Janusz  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną wzdłuż 
ulicy (środek działki od 
strony ulicy niezabudowany, 
położony pomiędzy dwoma 
nowymi  terenami 
inwestycyjnymi). 

149 
Jeziorszczyzna 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony na części 
wnioskowanego terenu. 
Działka jest położona w korytarzu ekologicznym 
gminy i w celu zachowania jego ciągłości 
utrzymuje się przerwę w zabudowie wzdłuż drogi 
na części działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

182. 10.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Dymińska 
Magdalena  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa zagrodowa) 
działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej i 
mediów. 

56/2 
Jeziorszczyzna 

R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony na fragmencie 
działki od strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

183. 13.06.2011 
I wyłożenie 

Bakota Zbigniew  Na całym obszarze 
wnioskowanych działek 
(także tych w obrębie 
Wylągi) zmiana 
przeznaczenia na tereny 
rekreacyjno-sportowe (pole 
golfowe) z zapleczem 
socjalnym (szatnia, 
wypożyczalnia sprzętu), mini 
bar, miejsca noclegowe - 4 
drewniane domki, parking. 

91, 92/1, 92/2 
Jeziorszczyzna 

RZ  –  – Uwaga dotyczy także 10 działek w obrębie Wylągi. 
Z załączonej przez wnioskodawcę mapy wynika, 
że na działkach ew. nr 91, 92/1, 92/2  mają się 
znaleźć 3 dołki pola golfowego (pomieszczenia 
socjalne – na działkach w obrębie Wylągi). 
Działki  zlokalizowane  w dolinie środkowego 
Grodarza (strefa funkcjonalna  nr 9) ochrona doliny 
rzecznej przed lokalizacją nowej zabudowy; 
dodatkowo działki zlokalizowane w systemie 
ekologicznym gminy;  
ochrona przyrody i krajobrazu. 
Dno doliny, zabudowa na terenach zieleni łęgowej 
– nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

184. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 

Kuraś Damian  
Sitarski Jan  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka w części płaska, ma 
podłączone media: 
wodociąg, linię 
energetyczną; dostęp do 
drogi publicznej; 
planowana zabudowa  na 
wnioskowanej działce ma 
mieć charakter skansenowy, 
nawiązujący do tradycji 
Kazimierza. 

95 
Jeziorszczyzna 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na fragmencie działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

185. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Kępińska Iwona  Przekształcenie działki 
rolnej na budowlaną; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie dwóch 
gospodarstw; przez teren 
działki przechodzi instalacja 
gazowa i przyłącze 
wodociągowe; działka 
przylega do drogi gminnej. 

22/2 
Jeziorszczyzna 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na fragmencie działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

186. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Rożek Renata 
Sławomir  

Przekształcenie działki 
rolnej na budowlaną 
(zabudowa pensjonatowa). 

146 
Jeziorszczyzna 

M, R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu w pasie od drogi był już 
wyznaczony teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Utrzymuje się zasięg terenów budowlanych 
wyznaczonych w projekcie „Zmiany Studium…” 
wyłożonym do publicznego wglądu. 
Przeznaczenie części terenu zostało uzupełnione 
o zabudowę pensjonatową.  

187. 10.10.2014 
III wyłożenie 

Rożek Sławomir  Prośba o dodanie opcji, 
która pozwoliłaby na 
postawienie domków 
drewnianych na polach pod 
działalności 
agroturystyczną. Działka ma 
2,30 ha, jest 80 arów wody, 
nie nadaje się do upraw 
rolnych, ponieważ jest to 
teren mocno zalewowy o 
niskiej klasie ziemi.  

146 
Jeziorszczyzna 

M, MP, R, ZL  –  – W projekcie studium zostały wyznaczone nowe 
tereny budowlane na terenie działki (w tym 
zabudowa pensjonatowa) – od obu stron dróg 
powiatowych. Wyznaczone tereny wyczerpują 
możliwości wyznaczenia terenów na 
przedmiotowej działce. Z tego względu uwaga nie 
może zostać uwzględniona.  
 

188. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Stoń Marek  
Załęcka-Stoń 
Grażyna  
 

1. Przekształcenie części 
działek na budowlane: 
założenie mieszkalno-
usługowo-produkcyjne; 
odbudowę niektórych 
obiektów z zabudowy 
folwarcznej i włościańskiej 
sprzed I wojny światowej 
oraz z  lat 60-tych XX wieku; 
działki mają dostęp do drogi 
publicznej; 
2. Ujednolicenie skali na 
rysunku w odniesieniu do 
działek z uwagi na ich 

126/4, 126/5, 
126/6 
Jeziorszczyzna 

M, R 1.+ 
 

2.– 1.+ 
 

2.– Częściowo nieuwzględniona. 
Działki częściowo zlokalizowane w granicach 
Pomnika Historii. 
1. Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową został poszerzony na działki nr 
126/5 i 126/6 o pas wzdłuż drogi. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działka 126/4w części 
południowo-zachodniej (pozostającej poza 
obszarem pomnika historii) była już 
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. 

2. Gmina nie planuje sporządzania całego 
projektu „Zmiany Studium…” w skali 1:5000. 
Opracowanie wyniesienia w skali 1:5000 w  
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

graniczne położenie między 
strefą miejską i gminną. 

granicach pomnika historii wynika z wymogu 
Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków. 

189. 04.10.2013 
II wyłożenie 

Danisz Krzysztof  Działka 270/1 nie została 
uwzględniona projekcie 
Studium pod zabudowę. 
Działka jest na terenie 
równinnym, przebiegają 
przez nią media, styka się z 
drogą 244/1. W odległości 
150m od działki znajdują się 
zabudowania. Działka nie 
leży w pasie ochronnym. Po 
drugiej stronie drogi na 
terenie gminy Karczmiska 
są działki rolno-budowlane. 

270/1 
Jeziorszczyzna 
 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki poza pasem 
technologicznym napowietrznej linii 
elektroenergetycznej wysokiego napięcia. 

190. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Watras Adam  Prośba o ponowne 
rozpatrzenie wniosku o 
przekształcenie działek na 
budowlane. Działki 
posiadają dostęp do drogi 
gminnej i leża w odległości 
około 100 m od drogi 
powiatowej. Wszystkie 
media są łatwo dostępne. 

279, 281 
Jeziorszczyzna 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki poza pasem 
technologicznym napowietrznej linii 
elektroenergetycznej wysokiego napięcia. 

191. 30.08.2013 
II wyłożenie 

Tarkowska Halina  Działka nr 173/1 w 
Jeziorszczyźnie została 
przekształcona tylko z jednej 
strony z rolniczej na 
budowlaną. Prośba o 
przekształcenie dwustronne. 
Działka ta kiedyś była 
budowlana, są słabe klasy 
ziemi jak na działkę rolniczą 
oraz jest dość długa. 
 
Prośba o przekształcenie 
działki Wylągi 1 z rolniczej 
na budowlaną. 

173/1 
Jeziorszczyzna 
 
1 
Wylągi 

M, R 
 
 
 
R, ZL 

+ 
173/1 

– 
1 

+ 
173/1 

– 
1 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 173/1 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową także w północnej części działki. 
 
Dz. ew. nr 1 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Nie jest to teren predysponowany do lokalizacji 
zabudowy, a wprowadzenie tu nawet niewielkiego 
terenu przeznaczonego pod zabudowę uruchomi 
dalszą presje inwestycyjną w tym obszarze.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
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Treść uwagi 
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nieruchomości, 
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Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
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nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

192. 06.04.2011 
08.04.2011 
I wyłożenie 

Skocz Elżbieta  Zmiana przeznaczenia 
działki z terenów zieleni 
urządzonej i naturalnej na 
budowlaną (zabudowa 
jednorodzinna siedliskowa); 
działka znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

1998 
Kazimierz 
Dolny 

ZP, ZR +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na fragmencie działki w pasie od drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Działka zlokalizowana w naturalnie 
ukształtowanym obniżeniu terenu - utrzymanie 
przeznaczenia terenu w formie zieleni urządzonej i 
naturalnej na pozostałej części. 

193. 08.04.2011 
I wyłożenie 
 
26.09.2013 
II wyłożenie 
 
24.09.2014 
III wyłożenie 

Wicik Anna 
i Stanisław  

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
nowy podział naniesiony na 
mapę. 

1903/1 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową.  
Działka zlokalizowana jest na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
negatywna opinia WKZ - tereny położone wzdłuż 
ul. Słonecznej, na Polach Miejskich, stanowiących 
otulinę krajobrazową zabytkowego zespołu 
urbanistycznego Kazimierza Dolnego. Zgodnie z 
dotychczasowymi zasadami kształtowania 
urbanistycznego miasta tereny Pól Miejskich 
pozostawały jako tereny otwarte, bez zabudowy 
kubaturowej. Taki kierunek działań zakładał 
utrzymanie dotychczasowej skali przestrzennej 
miasta. Odstąpienie od tej zasady i wprowadzenie 
zabudowy na otwartych przestrzeniach 
(perspektywicznie z możliwością jej kontynuacji) 
jest działaniem sprzecznym z zasadami ochrony 
miasta – zarówno pod względem kulturowym jaki i 
przyrodniczym. 
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nazwa jednostki 
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uwagi 
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której dotyczy 

uwaga 
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nieruchomości, 
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uwaga 
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Burmistrza w sprawie 
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Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
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uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

194. 26.04.2011 
I wyłożenie 
 
26.09.2013 
II wyłożenie 
 
20.10.2014 
III wyłożenie 

Kwiecień Robert  
Giza-Kwiecień 
Beata  

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie istniejącej linii 
zabudowy. 
 

1913 
Kazimierz 
Dolny 

R,ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową.  
Działka zlokalizowana jest na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
negatywna opinia WKZ - tereny położone wzdłuż 
ul. Słonecznej, na Polach Miejskich, stanowiących 
otulinę krajobrazową zabytkowego zespołu 
urbanistycznego Kazimierza Dolnego. Zgodnie z 
dotychczasowymi zasadami kształtowania 
urbanistycznego miasta tereny Pól Miejskich 
pozostawały jako tereny otwarte, bez zabudowy 
kubaturowej. Taki kierunek działań zakładał 
utrzymanie dotychczasowej skali przestrzennej 
miasta. Odstąpienie od tej zasady i wprowadzenie 
zabudowy na otwartych przestrzeniach 
(perspektywicznie z możliwością jej kontynuacji) 
jest działaniem sprzecznym z zasadami ochrony 
miasta – zarówno pod względem kulturowym jaki i 
przyrodniczym. 

195. 27.04.2011 
I wyłożenie 
 
27.08.2013 
II wyłożenie 
 
04.09.2013 
II wyłożenie 

Kręgiel Danuta        
Kręgiel Waldemar  

Zmiana przeznaczenia 
działki oznaczonej jako 
tereny ekosystemów 
leśnych i zaroślowych na 
działkę budowlano-
usługową. 

1169 
Kazimierz 
Dolny 

ZL +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony w pasie od drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

196. 27.04.2011 
I wyłożenie 
 
30.09.2013 
II wyłożenie 
 
07.10.2014 
III wyłożenie 

Gurmiński Henryk  Zmiana przeznaczenia 
części działki na budowlaną 
- 42 mb wzdłuż przedłużenia 
ulicy Małachowskiego i 40 
mb wzdłuż granicy z działką 
nr 1936; 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna). Działka ma 
dostęp do drogi publicznej, 
linia energetyczna przebiega 
tuż obok. Działka jest objęta 
ochrona konserwatorską. 
Zabudowa części działki 
była pozytywnie opiniowana 
pod zabudowę w latach 90-
tych XXw. przez 
ówczesnego konserwatora 
zabytków. 

1937/1 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Wnioskowana część działki położona jest na 
wierzchowinie. Działka zlokalizowana w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 10 „Kazimierz, 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej.  Negatywna opinia 
WKZ - tereny położone w otwartym, 
nieprzekształconym terenie pól i wąwozów, 
użytkowane rolniczo. Wprowadzenie jednostkowej, 
rozproszonej zabudowy na kilku działkach stałaby 
się w perspektywie początkiem zabudowy wzdłuż 
wąwozu i całkowitą zmianą krajobrazu 
przyrodniczego i walorów widokowych. Działanie 
takie jest niepożądane w obszarze chronionym. 

197. 04.05.2011 
I wyłożenie 

Jankiewicz Maciej  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane i 
nadanie symbolu MP 
(zabudowa mieszkaniowa i 
pensjonatowa); 
ukształtowanie terenu 
sprzyja wprowadzeniu na 
wnioskowane działki 
zabudowy; 
działki sąsiadują z innymi 
działkami budowlanymi. 

426 
427 
469 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działki o charakterze rolno-leśnym, zlokalizowane 
w oddaleniu od dróg i zwartych kompleksów 
zabudowy. Działki zlokalizowane w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 17 „Góry I, II, III”, 
gdzie obowiązuje adaptacja stanu istniejącego. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanych działkach 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Ochrona zboczy i wierzchowin w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 17, teren zupełnie 
wolny od zabudowy, w bezpośrednim sąsiedztwie 
wąwozu (ochrona wąwozów) – nieuzgodnienie 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RDOŚ. 
198. 16.08.2013 

II wyłożenie 
 
06.10.2014 
III wyłożenie 

Jankiewicz Maciej  Wnosi o nadanie statusu 
„terenu o dominującej 
zabudowie mieszkaniowej 
(funkcji mieszkaniowej) dla 
działek 194 i 199 oraz 
nadanie statusu  „terenu o 
dominującej funkcji 
mieszkaniowej z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej – M, Mp” dla 
działek 426, 427, 469. 

426, 427, 469 
194, 199 
Kazimierz 
Dolny 
 

R, ZL, M +/– 
194 
199 

– 
426 
427 
469 

+/– 
194 
199 

– 
426 
427 
469 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 426, 427, 469 
Działki o charakterze rolno-leśnym, zlokalizowane 
w oddaleniu od dróg i zwartych kompleksów 
zabudowy. Działki zlokalizowane w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 17 „Góry I, II, III”, 
gdzie obowiązuje adaptacja stanu istniejącego. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanych działkach 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Ochrona zboczy i wierzchowin w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 17, teren zupełnie 
wolny od zabudowy, w bezpośrednim sąsiedztwie 
wąwozu (ochrona wąwozów) – nieuzgodnienie 
RDOŚ. Teren nie uzyskał uzgodnień ZWL.  
Z tego względu uwaga nie może zostać 
uwzględniona.  
 
Dz. ew. nr 194, 199 
Na części działek w pasie od drogi zmieniono 
przeznaczenie na M,MP. 

199. 04.05.2011 
I wyłożenie 

Górecki Robert Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

1876 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową.  
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Działka zlokalizowana jest na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
negatywna opinia WKZ. 

200. 04.05.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 
 
22.10.2014 
III wyłożenie 

Trokki Norbert  
 
 
Włodarczyk Dariusz  
 
 
Włodarczyk Janusz  

Przesunięcie granicy 
terenów budowlanych w 
sposób, który umożliwi 
postawienie domu 
rodzinnego; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

401/4 
Kazimierz 
Dolny 

M, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka o charakterze rolno-leśnym, zlokalizowana 
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej nr 17 
„Góry I, II, III”, gdzie obowiązuje adaptacja stanu 
istniejącego. 
Nie jest to teren predysponowany do lokalizacji 
zabudowy. Grunty zakrzaczone i zadrzewione 
traktowane są jako substytut lasu przez WPZP i 
wraz z terenami leśnymi chronione są przed 
wprowadzaniem nowej zabudowy. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

201. 05.05.2011 
I wyłożenie 

Niezabitowski 
Janusz 
Niezabitowski 
Ryszard  
Niezabitowski 
Marian  

Analizując obecne 
przeznaczenie terenu pod 
zabudowę (MR-MNJ) 
istniejące uwarunkowania 
techniczne (linia 
elektroenergetyczna i 
telefoniczna biegnąca w 
pasie dopuszczalnej 
zabudowy) okazuje się, ze 
faktycznie nie ma 
możliwości jakichkolwiek 
inwestycji budowlanych na 
tym terenie. W obecnym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego tereny MNJ 
i MR sięgają aż do rzeki 
Grodarz i drogi gminnej – 
podczas gdy nad samą 
rzeką powinny mieć 

583 
584 
585 
Kazimierz 
Dolny 
 

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Brak działki ewidencyjnej nr 583 (znaleziono 583/1, 
którą oznaczono). 
Wnioskodawca w treści odnosi się do działki 583/1, 
zatem prawdopodobnie pomyłka w nagłówku 
uwagi. 
Uzupełniono przeznaczenie o zabudowę 
pensjonatową , lecz nie poszerzono terenu 
budowlanego na teren całej działki ze względu na 
położenie w strefie 100 m od cieku wodnego, w 
dnie doliny, niewskazana zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej. Nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

oznaczenie WRZ. Z kolei 
południowa część działki 
położona znacznie wyżej od 
rzeki, wbrew temu, jak 
niegdyś kształtowało się tu 
zagospodarowanie terenu – 
ma oznaczenie WRZ. 
Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu południowa część 
terenu była zabudowana 
budynkami gospodarczymi. 
Zmiana przeznaczenia 
działek o charakterze 
terenów zabudowy 
zagrodowej na tereny 
zabudowy mieszkaniowo- 
pensjonatowej i usług 
turystycznych (pensjonat, 
modernizacja istniejących 
budynków). 

202. 05.05.2011 
I wyłożenie 

Tomczyk Grzegorz  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
na działce znajdują się 
pozostałości siedliska, które 
uległo spaleniu; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

2040 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
Wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby wprowadzanie zabudowy na 
wyeksponowane wierzchowiny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

203. 06.05.2011 
I wyłożenie 
 
03.10.2013 
II wyłożenie 

Kucharska 
(Kamińska) Alicja 
Mizerski Wojciech  

Zmiana przeznaczenia 
działki z terenów o 
dominującej funkcji 
mieszkaniowej na tereny o 
dominującej funkcji 
mieszkaniowej 
z dopuszczeniem funkcji 
usług komercyjnych 
(pensjonat z usługami 
gastronomicznymi). 

28 
Kazimierz 
Dolny 

M  
 

–  
 

– Działka położona w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią, w dnie doliny, na terenach 
zieleni łęgowej. Nieuzgodnienie RDOŚ. 

204. 10.05.2011 
I wyłożenie 

Jakubowicz Marek Wyznaczenie dodatkowego 
terenu pod zabudowę 
siedliskową (mieszkaniową). 
Poniesiono już wysokie 
koszty związane z zakupem 
gruntu pod drogę dojazdową 
do siedlisk i podział gruntu w 
sposób umożliwiający 
dojazd do dz. nr 1794/3 i 
siedlisk sąsiednich. 

1794/3 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
We wniosku z 2008 r. wnioskodawca opisał, iż 
planuje na wyznaczonym już w obowiązującym 
planie miejscowym zrealizować zabudowę o 
charakterze agroturystycznym i jednocześnie prosi 
wyznaczenie dodatkowego terenu pod budowę 
siedliska mieszkalnego w miejscu oznaczonym na 
załączonej mapie.  
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 10 „Kazimierz, 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin z dopuszczeniem niewielkich 
uzupełnień w sąsiedztwie istniejącej zabudowy.  
Pozytywne rozpatrzenie uwagi byłoby niezgodne z 
tą zasadą i stanowiłoby rozpraszanie zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. Negatywna opinia 
WKZ. 

205. 10.05.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 

Rzetelska Joanna 
Katarzyna  

1. Przesunięcie linii 
zabudowy o 30 m od 
istniejącej granicy 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna) 
linia zabudowy na działkach 
sąsiednich jest głębsza o 30 
m dalej niż na wnioskowanej 
działce. 
2. Dopuszczenie możliwości 

1255, 89/2 
Kazimierz 
Dolny 

MS, ZL +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
1.Zasięg terenu przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową w najbliższej okolicy wnioskowanej 
działki najszerszy jest na działkach ew. nr 1256 i 
1257. Nie jest on jednak, jak twierdzi 
wnioskodawca, głębszy aż o 30 m od zasięgu tego 
terenu na wnioskowanej działce. 
Zasięg terenów mieszkaniowych został poszerzony 
- wyrównany do jego zasięgu na działkach 



79 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

budowy na wnioskowanej 
działce infrastruktury 
sportowej i turystycznej, a 
także urządzeń transportu 
linowego. 

sąsiednich – nr 1256 i 1257. 
Poszerzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę w większym zakresie w kierunku 
północnym powodowałoby wkraczanie zabudowy 
w zbocza doliny Grodarza, gdzie niezbędna jest 
ochrona prawna przyrody i krajobrazu. 
 
2. Projekt „Zmiany Studium…” wyłożony do 
publicznego wglądu w terenach ZL dopuszczał 
(bez zmiany ukształtowania terenów) 
zagospodarowanie lasów dla celów turystyczno – 
rekreacyjnych oraz 
lokalizację obiektów małej architektury i urządzeń 
turystycznych w rozumieniu przepisów 
szczególnych a także lokalizację urządzeń 
linowych związanych z infrastrukturą parku 
linowego. 

206. 10.05.2011 
I wyłożenie 

Fosiewicz Joanna  Poszerzenie obszaru 
budowlanego do granic całej 
działki (budynki 
gospodarcze). 

1903/2 
Kazimierz 
Dolny 

M, MP +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Pozostawienie terenu budowlanego w obecnym 
zasięgu, który obejmuje prawie całą dz. ew. nr 
1903/2. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka w części rolnej położona jest w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr  20a  w terenie 
otwartym o dużej ekspozycyjności wymagającym 
ochrony przed zabudową.  
Działka zlokalizowana jest na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
negatywna opinia WKZ. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

207. 13.05.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Parafia Rzymsko-
katolicka św. Jana 
Chrzciciela 
i Bartłomieja Ap. 

Zmiana przeznaczenia 
działki na: 
- tereny budownictwa 
jednorodzinnego; 
- tereny budownictwa 
pensjonatowego; 
- usługi kultury; 
- usługi handlu; 
- usługi gastronomiczne; 
- usługi turystyki; 
- parkingi 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie działek 
budowlanych, którym 
przypisano w/w funkcje. 

1181/1 
Kazimierz 
Dolny 

ZP +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwzględnienie w zakresie usług kultu religijnego, 
handlu, gastronomii, turystyki – wprowadzenie 
terenu UZP. 

208. 13.06.2011 
I wyłożenie 
 
03.10.2013 
II wyłożenie 
 
20.10.2014 
III wyłożenie 

Blicharski Leszek Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane; 
działki posiadają dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

1904/1 
1905/1 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działki położone są w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową.  
Działki zlokalizowane są na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
negatywna opinia WKZ - tereny położone wzdłuż 
ul. Słonecznej, na Polach Miejskich, stanowiących 
otulinę krajobrazową zabytkowego zespołu 
urbanistycznego Kazimierza Dolnego. Zgodnie z 
dotychczasowymi zasadami kształtowania 
urbanistycznego miasta tereny Pól Miejskich 
pozostawały jako tereny otwarte, bez zabudowy 
kubaturowej. Taki kierunek działań zakładał 
utrzymanie dotychczasowej skali przestrzennej 
miasta. Odstąpienie od tej zasady i wprowadzenie 
zabudowy na otwartych przestrzeniach 
(perspektywicznie z możliwością jej kontynuacji) 
jest działaniem sprzecznym z zasadami ochrony 
miasta – zarówno pod względem kulturowym jaki i 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przyrodniczym. 
209. 16.06.2011 

I wyłożenie 
Grupa właścicieli 
działek:                        
Wicik Stanisław 
i Anna  
Fosiewicz Joanna  
Blicharski Leszek  
Dołęga Leszek 
i Joanna  

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane. 
Prośba o rozpatrzenie 
wniosków jako spójnych dla 
obszaru przy ul. Plebanka i 
ul. Słonecznej. 

1903/1 
1903/2 
1904/1 
1905/1 
1904/2 
1905/2 
Kazimierz 
Dolny 

M, MP, R,  +/– 
1903/2 
1904/2 
1905/2 

 

– 
1903/1 
1904/1 
1905/1 

+/– 
1903/2 
1904/2 
1905/2 

 

– 
1903/1 
1904/1 
1905/1 

Częściowo nieuwzględniona. 
Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Część dz. ew. nr 1903/2, 1904/2, 1905/2 położona 
jest  w zasięgu terenu budowlanego (M,MP). 
Uwzględnienie uwagi (poszerzenie terenu 
budowlanego) i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działki w całości lub częściowo położone jest w 
jednostce funkcjonalno-przestrzennej nr  20a  w 
terenie otwartym o dużej ekspozycyjności 
wymagającym ochrony przed zabudową.  
Działki zlokalizowane są na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
negatywna opinia WKZ. 

210. 16.05.2011 
I wyłożenie 

Piądłowski Marek  1. Zmiana przeznaczenia 
działki z terenów 
ekosystemów leśnych i 
zaroślowych na tereny o 
dominującej funkcji 
mieszkaniowej; 
działka ma dostęp do drogi 
publicznej i mediów; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 
2. Odstąpienie od 
projektowania drogi 
przebiegającej w poprzek 
wnioskowanej działki; 
w sąsiedztwie działki istnieje 
już równoległa droga. 

109/2 ZL, KDD 2.+ 
 

1.– 2.+ 
 

1.– Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
1. Projekt  „Zmiany Studium…” wyłożony do 
publicznego wglądu w części tekstowej w terenach 
leśnych i rolnych utrzymuje istniejącą zabudowę 
m.in. z możliwością jej przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy, remontu i konserwacji . Nie 
wprowadzenie na rysunku istniejących budynków 
nie oznacza zatem, że projekt ”Zmiany Studium…” 
nie uwzględniał ich występowania. 
Utrzymuje się przeznaczenie działki na tereny ZL – 
tereny ekosystemów leśnych i zaroślowych. 
Działka położona w dnie wąwozu, na jego ujściu 
do doliny Wisły. Stanowi jedyne połączenie 
przyrodniczo-krajobrazowe między systemem 
wąwozów projektowanego użytku ekologicznego 
Wąwóz Kamienny Dół a obszarem NATURA 2000 
Ostoja Siedliskowa Przełom Wisły w Małopolsce. 
Niezbędne jest zatem utrzymanie naturalnego 
charakteru działki. 
Ochrona wąwozów, zabudowa na terenach 
leśnych i zaroślowych – nieuzgodnienie RDOŚ i 
ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
2.  Usunięto fragment drogi.  

211. 03.10.2013 
II wyłożenie 

Piądłowski Szymon  
 

Wniosek o wyznaczenie 
miejsca pod zabudowę 
zagrodową zgodnego z 
obecnie istniejącymi 
budynkami gospodarczymi 
tak, aby nie wpływało to na 
pobliski ekosystem. 

109/2 
Kazimierz 
Dolny 

ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Projekt  „Zmiany Studium…” wyłożony do 
publicznego wglądu w części tekstowej w terenach 
leśnych i rolnych utrzymuje istniejącą zabudowę 
m.in. z możliwością jej przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy, remontu i konserwacji . Nie 
wprowadzenie na rysunku istniejących budynków 
nie oznacza zatem, że projekt ”Zmiany Studium…” 
nie uwzględniał ich występowania. 
Utrzymuje się przeznaczenie działki na tereny ZL – 
tereny ekosystemów leśnych i zaroślowych. 
Działka położona w dnie wąwozu, na jego ujściu 
do doliny Wisły. Stanowi jedyne połączenie 
przyrodniczo-krajobrazowe między systemem 
wąwozów a obszarem NATURA 2000 Ostoja 
Siedliskowa Przełom Wisły w Małopolsce. 
Niezbędne jest zatem utrzymanie naturalnego 
charakteru działki. 
Ochrona wąwozów, zabudowa na terenach 
leśnych i zaroślowych – nieuzgodnienie RDOŚ 
i ZWL. 

212. 17.05.2011 
I wyłożenie 
 
03.10.2013 
II wyłożenie 
 
09.09.2014 
20.10.2014 
III wyłożenie 

Bo-Ma Sp. z o. o. 
 
 
Mizerska Jolanta  
 
 
Bo-Ma Sp. z o. o. 
 

Pozostawienie na rysunku 
studium terenu działki jako 
rolnej kłóci się z faktycznym 
wykorzystaniem działki. 
Znajdowały się tu budynki 
gospodarcze wraz z 
budynkiem mieszkalnym. 
Pozostawienie działki w 
strefie 5a jest niezgodne z 
historycznym 
przeznaczeniem tego 
terenu. Pozostałe działki 
wzdłuż ulicy Cmentarnej są 
w strefie 2a, która 
dopuszcza uzupełnianie 
zabudowy co faktycznie ma 
obecnie miejsce. 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
działka posiada dostęp do 

1090 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka położona w strefie 50 m od terenu 
cmentarza, gdzie ze względów sanitarnych 
obowiązuje zakaz lokalizacji nowych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 
Działka zlokalizowana w bezpośrednim 
sąsiedztwie punktu widokowego nr 7 
zlokalizowanego przy głównej bramie Cmentarza 
Starego. Wskazane jest nieprzesłanianie widoku w 
kierunku doliny Wisły oraz w kierunku dominant 
Kazimierza Dolnego.  
Działka położona w jednostce przyrodniczo-
krajobrazowej nr 5a „Kazimierska strefa 
krawędziowa Przełomu Wisły” gdzie obowiązuje 
ścisła ochrona krajobrazowa. 
Negatywna opinia WKZ - teren położony w 
bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza 
parafialnego, w strefie ochronnej (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami), przed brama główną. 
Teren należy pozostawić jako wolny od zabudowy, 
stanowiący otulinę cmentarza. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

drogi publicznej i mediów; 
na działce znajdują się 
pozostałości po 
zabudowaniach i studnia. 

213. 17.05.2011 
I wyłożenie 
 
01.10.2014 
01.10.2014 
III wyłożenie 

Godziszewski Józef  Zmiana przeznaczenia 
działki z budowlanej na 
rolną. Działka nie spełnia 
warunków do zabudowy z 
powodu braku uzbrojenia. 

147 
Kazimierz 
Dolny 

M, R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Wnioskodawca jest zapewne właścicielem 
sąsiedniej działki - nr 146. 
Utrzymuje się zasięg terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na działce ew. nr 147 taki, jak na etapie 
wyłożenia projektu „Zmiany Studium…” do 
publicznego wglądu. Działka graniczy 
bezpośrednio z działką nr 149, stanowiąca drogę 
publiczną (właściciel Gmina Kazimierz Dolny). 
Uwaga nie może zostać uwzględniona – brak 
istniejących przyłączy mediów na działce nie 
stanowi przeciwwskazań do jej przekształcenia.  
Właściwe uzbrojenie działek następuje na 
późniejszym etapie. 

214. 19.05.2011 
I wyłożenie 

Kobiałka Andrzej  1. Poszerzenie powierzchni 
zabudowy na działce nr 
538/7 (o 1000 m2). 
2. Wyznaczenie terenu 
zabudowy na działce nr 
538/8 (pow. 800 m2); 
działka nr 538/8 posiada 
dostęp do drogi publicznej; 
działka nr 538/8 sąsiaduje z 
innymi działkami, na których 
istnieje zabudowa 
siedliskowa. 

538/7 
538/8 
Kazimierz 
Dolny 

M, R  –  – Działki zlokalizowane w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 16a „Kazimierska strefa zboczowa 
doliny dolnego Grodarza”, gdzie obowiązuje 
ochrona prawna przyrody i krajobrazu.  
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby podcinanie zboczy doliny i zbliżanie 
się zabudowy do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Zabudowa zlokalizowana bezpośrednio przy 
pomniku przyrody „Korzeniowy Dół”, zabudowa 
rozproszona, strefa krawędziowa doliny Grodarza, 
duże deniwelacje terenu – nieuzgodnienie RDOŚ i 
ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

215. 19.05.2011 
I wyłożenie 
 
26.08.2013 
II wyłożenie 
 
15.09.2014 
III wyłożenie 

Włoch Wojciech 
i Anna  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

1519, 1520, 
1521 
Kazimierz 
Dolny 

R  
 

–  
 

– Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
Wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ - tereny położone w 
otwartym, nieprzekształconym terenie pól 
i wąwozów, użytkowane rolniczo. Wprowadzenie 
jednostkowej, rozproszonej zabudowy na kilku 
działkach stałoby się w perspektywie początkiem 
zabudowy, wzdłuż wąwozu i całkowitą zmianą 
krajobrazu przyrodniczego i walorów widokowych. 
Działanie takie jest niepożądane w obszarze 
chronionym. Łączyłoby się to również ze 
znacznymi zmianami w ukształtowaniu terenu, 
w związku z infrastrukturą drogową i techniczną. 

216. 19.05.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Kubiś Grażyna  Zmiana przeznaczenia 
działki na: 
- tereny budownictwa 
jednorodzinnego 
- tereny z dopuszczeniem 
obiektów służących 
obsłudze ruchu 
turystycznego 
-tereny budownictwa 
pensjonatowego; działkami 
sąsiaduje z innymi działkami 
budowlanymi. 

1164 
Kazimierz 
Dolny 

ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka o charakterze leśnym, stanowiąca część 
większego kompleksu leśnego. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby podcinanie zboczy doliny oraz 
zbliżanie się zabudowy rozproszonej do wąwozów, 
podlegających szczególnej ochronie na terenie 
miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod nową 
zabudowę powodowałaby naruszenie przepisów 
wynikających z rozporządzenia Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
Grunty zakrzaczone i zadrzewione traktowane są 
jako substytut lasu przez WPZP i wraz z terenami 
leśnymi chronione są przed wprowadzaniem nowej 
zabudowy. 
Zabudowa na terenach leśnych i zaroślowych, 
duże deniwelacje terenu – nieuzgodnienie RDOŚ i 
negatywna opinia WKZ. 

217. 19.05.2011 
I wyłożenie 

Giza Zofia  Zmiana przeznaczenia 
części działki z terenów 
ekosystemów leśnych i 
zaroślowych na tereny o 
charakterze budowlanym; 
działka posiada dostęp do 
mediów i drogi publicznej; 
na działce znajdują się 
pozostałości po zabudowie 
siedliskowej. 

374 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Wnioskodawca nie dołączył mapy. 
Brak zatem preferowanego zasięgu terenów 
budowlanych, o którym napisał wnioskodawca. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w części od drogi 
miała już przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

218. 19.05.2011 
I wyłożenie 
 
08.06.2011 
I wyłożenie 

Kicińska Ewa  
 
 
Czarnuszewicz 
Anna  
Czarnuszewicz                   
Stanisław  
Kicińska Ewa 
Kiciński Mirosław 
Andrzejewska 
Jadwiga  
Marczewski Andrzej  
 

1. Uwaga dotycząca 
rysunku „Dziedzictwo 
kulturowe na terenie 
Pomnika Historii”:  
w miejscu oznaczonym na 
rysunku numerami 32, 33, 
34, dotyczącym terenów 
objętych rejestrem 
konserwatora zabytków i 
podlegającym ochronie w 
całości, wprowadzono 
obwódkę , która nie została 
objaśniona w legendzie. 
Nie oznaczono tego terenu 
jako „obszar krajobrazu 
kulturowego chroniony 

1696, 1697, 
1698 
Kazimierz 
Dolny 

Uk, M,  
ZR, M, ZL 

1.+ 
2.+/ – 

3.a) – 
3.b) – 

 
 
 

1.+ 
2.+/ – 

3.a) – 
3.b) – 

 
 
 

Częściowo nieuwzględniona. 
Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
1. Legendę uzupełniono o oznaczenie -  „obszary 

wpisane do rejestru zabytków”. Projekt „Zmiany 
Studium…” uzupełniono o obszar krajobrazu 
kulturowego chroniony przed zmianą 
tożsamości obejmujący układ urbanistyczny 
Kazimierza Dolnego. 

2. Barwa terenu ZR,M została skorygowana 
względem objaśnienia w legendzie. Teren ZR,M 
oznaczony na rysunku projektu „Zmiany 
Studium…” nie jest nowym terenem 
wprowadzonym w ramach sporządzania 
obecnej zmiany. Teren ten został przeniesiony  
w formie obowiązującej z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, gdzie 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przed zmianą tożsamości”. 
2. Uwaga dotycząca 

rysunku „Nowe tereny 
inwestycyjne w granicach 
Pomnika Historii”: 
Nie ma objaśnienia 
ciemnego koloru terenu 
ZR-M w legendzie. 
Planowana zabudowa 
ogrodu jest sprzeczna z 
celami ochrony tego 
wybitnego zabytkowego 
założenia. 

3.  Uwaga dotycząca 
rysunku „Kierunki 
zagospodarowania na 
terenie Pomnika Historii”: 
a)  W jednostce 

funkcjonalno-
przestrzennej nr 11 
Dolina Czerniaw jedynym 
terenem, gdzie 
wprowadzono możliwość 
nowej zabudowy jest 
właśnie dz. nr 1697, 
wniosek o zakaz 
wprowadzania nowej 
zabudowy w tym terenie. 

b)  Droga pomiędzy dz. 
ew. nr 1698 i 1697 jest 
oznaczona jako 
„pozostałe drogi 
doprowadzające do 
zwartych kompleksów 
zabudowy powyżej trzech 
działek budowlanych”. 

ustalone jest przeznaczenie RL,MN – tereny 
budownictwa jednorodzinnego w terenach 
leśnych. 

3. a) w granicach jednostki funkcjonalno-
przestrzennej nr 11 „Czerniawy” obowiązuje 
adaptacja  stanu  istniejącego z możliwością 
uzupełnień zabudowy. W jednostce tej nie 
wyznaczono żadnych nowych terenów 
inwestycyjnych.  
Teren ZR,M należy do tych obszarów, gdzie 
dopuszczona została zabudowa w ramach 
istniejącej funkcji, jednak ustalenia części 
tekstowej projektu „Zmiany Studium…” 
zobowiązują, na etapie sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, do wykonania szczegółowej 
analizy uwarunkowań w zakresie ochrony 
środowiska kulturowego i krajobrazu 
kulturowego, oraz analizy w zakresie 
przekształceń i zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym, jako opracowań 
uzupełniających stanowiących podstawę do 
określenia zasad i gabarytów kształtowania 
zabudowy. 
b) Uwaga bezpodstawna. Droga dojazdowa 
pomiędzy dz. ew. nr 1698 i 1697 nie została 
oznaczona na rysunku projektu „Zmiany 
Studium…”. Zgodnie z legendą, na rysunku 
projektu „Zmiany Studium…” oznaczone zostały 
tylko te drogi, które prowadzą do zwartych 
kompleksów zabudowy powyżej trzech działek 
budowlanych. Istniejąca na rysunku projektu 
„Zmiany Studium…” linia w miejscu granicy 
między w/w działkami jest linią rozgraniczającą 
tereny – M i ZR,M. 

219. 20.05.2011 
I wyłożenie 

Załuska Danuta Zmiana przeznaczenia 
działki na tereny o 
dominującej funkcji 
mieszkaniowej lub 
mieszkalno-pensjonatowej. 
Na działce znajdują się 
obecnie budynki, w tym 
zabudowa mieszkaniowa 

1400 
Kazimierz 
Dolny 

ZL, R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na zabudowanym fragmencie 
działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

jednorodzinna wyposażona 
w pokoje do wynajęcia. 
Działka znajduje się w 
sąsiedztwie działki, gdzie 
dopuszczona jest zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

220. 20.05.2011 
I wyłożenie 

Świek Mirosław  Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na tereny 
zabudowy o charakterze 
śródmiejskim z 
dopuszczeniem zabudowy 
pensjonatowej; 
działka sąsiaduje z 
działkami przeznaczonymi 
pod zabudowę śródmiejską; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
na działce znajduje się już 
budynek nadający się do 
zamieszkania. 

1012 
1013 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Projekt  „Zmiany Studium…” wyłożony do 
publicznego wglądu w części tekstowej w terenach 
leśnych i rolnych utrzymuje istniejącą zabudowę 
m.in. z możliwością jej przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy, remontu i konserwacji w ramach 
ustalonego przeznaczenia terenu . Nie 
wprowadzenie na rysunku istniejących budynków 
nie oznacza zatem, że projekt ”Zmiany Studium…” 
nie uwzględniał ich występowania. 
Utrzymuje się przeznaczenie działki R – tereny 
upraw rolnych. W pasie historycznie 
ukształtowanych sadów i ogrodów w dolinie rzeki 
ze względu na ochronę walorów krajobrazowych 
jak i dla zachowania czynnych biologicznie starych 
gleb kulturoziemnych, nie wyznacza się nowych 
terenów inwestycyjnych. 

221. 20.05.2011 
I wyłożenie 

Sykut Tomasz  Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną. 

1910 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową.  
Działka zlokalizowana jest na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
negatywna opinia WKZ. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

222. 20.05.2011 
I wyłożenie 

Brzozowscy 
Katarzyna 
i Mieczysław  

Wrysowanie do projektu 
studium 
budynku gospodarczego z 
wydzieloną częścią 
mieszkalną, studni i 
kablowego przyłącza energii 
elektrycznej, jakie znajdują 
się na wnioskowanej 
działce. 

1327/8 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Projekt  „Zmiany Studium…” w części tekstowej 
w terenach leśnych i rolnych utrzymuje istniejącą 
zabudowę m.in. z możliwością jej przebudowy, 
nadbudowy, rozbudowy, remontu i konserwacji. 
Nie wprowadzenie na rysunku istniejących 
budynków nie oznacza zatem, że projekt ”Zmiany 
Studium…” nie uwzględniał ich występowania. 
Wnioskowana część działki położona jest na 
wierzchowinie w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 10 „Kazimierz , 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. Pozostała część działki stanowi 
zbocze doliny i zlokalizowana jest w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 20a, w terenie 
otwartym o dużej ekspozycyjności wymagającym 
ochrony przed zabudową.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

223. 23.05.2011 
I wyłożenie 

Siwiec Kazimierz Zmiana przeznaczeni działki 
z rolnej na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej; 
ukształtowanie terenu 
sprzyja wprowadzeniu na 
działkę zabudowy. 

1592 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka częściowo położona w granicach Pomnika 
Historii. 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin.  
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ponadto przez działkę przebiega gazociąg 
wysokiego ciśnienia wraz ze strefą wolną od 
zabudowy. 

224. 23.05.2011 
(uzupełnienie 
uwagi 
wpłynęło 
30.11.2011) 
I wyłożenie 
 
25.09.2013 
II wyłożenie 

Kunicki Zdzisław 1.Powiększenie terenu 
o funkcję mieszkaniowo-
pensjonatową znajdującego 
się na wnioskowanej działce 
(remont budynku); 
2.Wyznaczenie na działce 
nowego terenu o funkcji 
mieszkaniowej/pensjonatow
ej (odbudowa historycznych 
zabudowań). 

362 
Kazimierz 
Dolny 

MP, US, ZL 1.+ 2.– 1.+ 2.– Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana jest na zboczu 
o wyjątkowych walorach przyrodniczo-
krajobrazowych. Wprowadzenie nowego terenu 
inwestycyjnego powodowałoby podcinanie zbocza 
i dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Z uwagi na dużą ekspozycyjność zbocza w 
jednostce funkcjonalno-przestrzennej nr 5b w 
granicach Pomnika Historii nie wprowadzono 
żadnych nowych terenów inwestycyjnych. 
Z powyższych powodów nie jest wskazane 
wyznaczenie terenów pod lokalizację nowej 
zabudowy nie wynikającej z odtwarzania 
historycznych zabudowań. 
Zabudowa na terenach leśnych i zaroślowych, w 
strefie krawędziowej doliny Wisły, duże 
deniwelacje terenu, zabudowa rozproszona – 
nieuzgodnienie ZWL, RDOŚ i negatywna opinia 
WKZ. 

225. 23.05.2011 
I wyłożenie 

Siwiec Kazimierz  Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej. 

1600 
Kazimierz 
Dolny 

R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na fragmencie działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

226. 23.05.2011 
I wyłożenie 

Dołęga Leszek  1.Powiększenie terenu 
budowlanego do całkowitej 
powierzchni działki nr 
1904/2; 
linia energetyczna biegnąca 
przez działkę nie pozwala 
na lokalizację domu 
mieszkalnego w części 
działki przeznaczonej na 
cele budowlane; 
2.Zmiana przeznaczenia 
działki nr 626 na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 

626 
1904/2 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL +/– 
626 

 

– 
1904/2 

+/– 
626 

 

– 
1904/2 

Częściowo nieuwzględniona. 
Działka nr 1904/2 położona w granicach Pomnika 
Historii. 
Dz. ew. nr 626 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony na fragmencie 
działki w pasie od drogi.  
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

drogi publicznej i mediów; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

Dz. ew. nr 1904/2 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka w części rolnej położona jest w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr  20a  w terenie 
otwartym o dużej ekspozycyjności wymagającym 
ochrony przed zabudową.  
Działka zlokalizowana jest na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
negatywna opinia WKZ. 

227. 25.05.2011 
I wyłożenie 
 
02.10.2013 
II wyłożenie 

Głowacka 
Agnieszka  
Gulak Maria  

Przywrócenie terenu pod 
zabudowę zgodnie z 
ustaleniami szczegółowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta (w 
załączeniu pismo 
Naczelnika Miasta i Gminy z 
1989 r., w którym stwierdza 
się powierzchnię terenu 
zabudowy – 0,13 ha). Plan 
odbudowy dawnego 
siedliska. 

296 
Kazimierz 
Dolny 

M, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Poszerzono pas zabudowy na fragmencie działki 
wzdłuż drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

228. 25.05.2011 
I wyłożenie 

Makosz - 
Thordarson 
Elżbieta  

Powiększenie terenu 
inwestycyjnego o 
powierzchnie wnioskowanej 
działki; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
w/w terenu inwestycyjnego. 

1798 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  
 

–  
 

– Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Wnioskowana działka położona jest w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 10 „Kazimierz , 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Wprowadzenie nowego terenu inwestycyjnego w 
części działki sąsiadującej z istniejącą zabudową 
na dz. ew. nr 1797 powodowałoby podcinanie 
zboczy i wkraczanie zabudowy rozproszonej do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ. 

229. 26.05.2011 
I wyłożenie 

Wydra Agnieszka  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa); 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie działek 
budowlanych; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej. 

507/2 
Kazimierz 
Dolny 

R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony w pasie od drogi.  
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

230. 26.05.2011 
I wyłożenie 

Samcik Anna, 
Henryk, Kamil, 
Zbigniew  

Zmiana przeznaczenia 
działek na tereny z 
możliwością wprowadzenia  
funkcji pensjonatowej; 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek o 
w/w funkcji; historyczne 
przeznaczenie działki było 
właśnie pensjonatowe 
(załączona dokumentacja z 
Archiwum Państwowego w 
Lublinie). 

814/1 
814/3 

MS  
 

–  
 

– Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Wprowadzenie terenu MSp na działce otrzymało 
negatywną opinię WKZ – „przekwalifikowanie 
terenu poprzez dopuszczenie zabudowy 
pensjonatowej w drugiej linii zabudowy działki 
stwarza precedens do zabudowania działek 
sąsiednich i wytworzenia dodatkowej linii 
zabudowy w sąsiedztwie wału p. powodziowego. 
Jednocześnie teren położony w strefie zalewowej – 
50 m od wału p. powodziowego.” 

231. 31.05.2011 
I wyłożenie 

Koziorowski Jerzy  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna lub 
pensjonatowa); 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

1745 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Wnioskowana działka położona jest w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 10 „Kazimierz , 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Wprowadzenie nowego terenu inwestycyjnego 
powodowałoby zabudowanie wierzchowiny, w 
pobliżu której znajduje się punkt widokowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ. 

232. 01.06.2011 
I wyłożenie 

Wasąg Sylwester  1.Wrysowanie do projektu 
studium drogi dojazdowej do 
działki nr 753 tj. drogi 
gminnej; 

753 
669/1 
Kazimierz 
Dolny 

M, ZL  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
 
1. Uwaga bezpodstawna. Ustalenia projektu 

„Zmiany Studium…”  w części tekstowej 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.Uściślenie przeznaczenia 
w/w działki; 
3.Skorygowanie na działce 
nr 699/1 oznaczenia tereny 
ekosystemów leśnych i 
zaroślowych na tereny 
upraw rolnych. Nie 
uwzględniono wniosku, 
pomimo że na wyższej 
rzędnej projektuje się nowe 
tereny budowlane oddalone 
od istniejącej zabudowy. 
Lepszym rozwiązaniem 
byłoby umieszczenie działki 
w strefie 7 niż w strefie 16a. 

utrzymują wszystkie istniejące drogi publiczne, 
jednak z uwagi na skalę rysunku i utrzymanie 
jego czytelności nie wprowadzono na nim 
wszystkich dróg dojazdowych. 

 
2. Uwaga bezpodstawna. Na rysunku projektu 

„Zmiany Studium…” działka nr 753 w 
przeważającej części ma przeznaczenie M - 
istniejące i projektowane tereny o dominującej 
funkcji mieszkaniowej. 

 
3.  Cała działka ma charakter leśny, potwierdza to 

mapa ewidencyjna z charakterystyką 
użytkowania gruntów. Działka położona w 
jednostce funkcjonalno-przestrzennej nr 16a 
„Kazimierska strefa zboczowa doliny dolnego 
Grodarza – część północna, gdzie niezbędna 
jest ochrona prawna przyrody i krajobrazu. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie 
na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz 
spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną w 
tym obszarze. 
Zabudowa na terenach leśnych i zaroślowych, 
duże deniwelacje terenu, strefa krawędziowa 
doliny Grodarza – nieuzgodnienie RDOŚ i 
negatywna opinia WKZ. 

233. 02.06.2011 
I wyłożenie 
 
17.10.2014 
III wyłożenie 

Rak Zbigniew  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka położona jest w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
ukształtowanie ternu sprzyja 
wprowadzeniu na działkę 

1443 
Kazimierz 
Dolny 

ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka o charakterze leśnym.  
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
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nieruchomości, 
której dotyczy 
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Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zabudowy. dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Zabudowa na terenach leśnych i zaroślowych, 
duże deniwelacje terenu, strefa krawędziowa 
doliny Grodarza – nieuzgodnienie RDOŚ i 
negatywna opinia WKZ.  
Dwukrotne wprowadzenie terenu budowlanego na 
działce uzyskało negatywne opinie i uzgodnienia, 
z tego też względu uwaga nie może zostać 
uwzględniona.  
 

234. 02.06.2011 
I wyłożenie 

Kozak Marek  Zmiana przeznaczenia 
części działki 
na cele budowlane 
(zabudowa wielorodzinna, 
jednorodzinna z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej). Niska 
zabudowa z dopuszczeniem 
dachu kopułowego, bardziej 
przeszklonego lub innych 
form krycia – nie tylko 
dwuspadowy pod kątem 
45°. 

1341/2 
Kazimierz 
Dolny 

MP, M, R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka położona częściowo w strefie 50 m od 
cmentarza. 
Ochrona przed zabudową wyeksponowanych 
zboczy i wierzchowin.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Negatywna opinia WKZ. 

235. 06.06.2011 
I wyłożenie 
 
17.09.2013 
II wyłożenie 

Polkowski Jakub  Zmiana przeznaczenia 
działki oznaczonej 
symbolem R na działkę o 
symbolu M i U; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

1052/1 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 2b „Kazimierz, Przedmieście 
Krakowskie (Janowieckie)” - strefa ochrony 
konserwatorskiej, strefa rekreacyjno-krajobrazowa, 
gdzie obowiązuje adaptacja istniejącej bazy 
turystycznej z dopuszczeniem lokalizacji nowego 
programu rekreacyjnego wraz z zapleczem 
dla pasażerów przeprawy promowej. Utrzymuje się 
przeznaczenie działki R – tereny upraw rolnych. W 
pasie historycznie ukształtowanych sadów i 
ogrodów w dolinie rzeki ze względu na ochronę 
walorów krajobrazowych jak i dla zachowania 
czynnych biologicznie starych gleb 
kulturoziemnych, nie wyznacza się nowych 
terenów inwestycyjnych. 
Negatywna opinia WKZ. 

236. 06.06.2011 
I wyłożenie 
 
17.09.2013 

Marek Krusiński Zmiana przeznaczenia 
działki oznaczonej 
symbolem R na działkę o 
symbolu M i U; 

1052/2 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 2b „Kazimierz, Przedmieście 
Krakowskie (Janowieckie)” - strefa ochrony 
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nie-

uwzglę- 
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uwaga 
uwzglę- 
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nie- 

uwzglę- 
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II wyłożenie działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

konserwatorskiej, strefa rekreacyjno-krajobrazowa, 
gdzie obowiązuje adaptacja istniejącej bazy 
turystycznej z dopuszczeniem lokalizacji nowego 
programu rekreacyjnego wraz z zapleczem 
dla pasażerów przeprawy promowej. Utrzymuje się 
przeznaczenie działki R – tereny upraw rolnych. W 
pasie historycznie ukształtowanych sadów i 
ogrodów w dolinie rzeki ze względu na ochronę 
walorów krajobrazowych jak i dla zachowania 
czynnych biologicznie starych gleb 
kulturoziemnych, nie wyznacza się nowych 
terenów inwestycyjnych. 
Negatywna opinia WKZ. 

237. 07.06.2011 
I wyłożenie 

Kowalska 
Małgorzata 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działa znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych; 
Brak możliwości określenia 
dokładnie granic działki na 
mapie dołączonej do 
projektu studium. 

541 
Kazimierz 

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w pasie od drogi miała 
już przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

238. 07.06.2011 
I wyłożenie 

Stryjecki Jerzy  Przesunięcie granicy 
zabudowy o 8 m w stronę 
wału przeciwpowodziowego 
(bliźniak). 

918/2 
Kazimierz 
Dolny 

MS +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę o 
charakterze śródmiejskim uwzględnia istniejący 
budynek gospodarczy, nie ujęty w planie 
miejscowym.  
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

239. 07.06.2011 
I wyłożenie 

Janulewicz-Kilarska 
Bożena 
(wnioskodawca) 
Kostus Aleksander 
(pełnomocnik) 

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną. 

1817/1 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka położona w znacznym oddaleniu od 
terenów przeznaczonych pod zabudowę.  
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; 
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uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Skorygowano zasięg terenów leśnych. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
negatywna opinia WKZ. 

240. 07.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 

Cerusici Elżbieta 
i Robert  

Powiększenie do 
powierzchni całej działki 
terenów o dominującej 
funkcji mieszkaniowej i 
terenów usług sportu i 
rekreacji 

69 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono pas zabudowy na fragmencie 
działki, w nawiązaniu do sąsiednich terenów 
budowlanych. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

241. 08.06.2011 
I wyłożenie 

Skórczewski 
Krzysztof  

1.Zmiana przeznaczenia 
środkowej części działki z 
terenów upraw rolnych na 
tereny o dominującej funkcji 
mieszkaniowej; 
większa część działki to 
zaprojektowane tereny na 
cele budowlane; 
2.Zmianę przeznaczenia 
części działki z terenów 
ekosystemów leśnych i 
zaroślowych na tereny 
o dominującej funkcji 
mieszkaniowej; 
większa część działki to 
zaprojektowane tereny na 
cele budowlane; 
obecne zagospodarowanie 
projektowanego terenu 
ekosystemów leśnych i 
zaroślowych nie jest zgodne 
z jego projektowanym 
przeznaczeniem. 3.Zmiana 
przebiegu trasy planowanej 
drogi 107823L; 
niekorzystne ukształtowanie 
terenu (dno wąwozu) pod 

405 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL 2.+/– 1.– 
3.– 

2.+/– 1.– 
3.– 

Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Częściowo nieuwzględniona. 
1. Wnioskowana część działka zlokalizowana w 

korytarzu ekologicznym gminy zapewniającym 
ciągłość procesów przyrodniczych. Poszerzenie 
terenu przeznaczonego pod zabudowę na teren 
całej działki powodowałoby zbliżanie się 
zabudowy do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz 
spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną w 
tym obszarze. 

2. Zmieniono zasięg terenów ZL. Wnioskowana 
część działka zlokalizowana w korytarzu 
ekologicznym gminy zapewniającym ciągłość 
procesów przyrodniczych. Poszerzenie terenu 
przeznaczonego pod zabudowę na teren całej 
działki powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
do wąwozów, podlegających szczególnej 
ochronie na terenie miasta i gminy Kazimierz 
Dolny 

3. Jest to jedyny możliwy przebieg drogi w tym 
rejonie. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

budowę w/w drogi; 
242. 09.06.2011 

I wyłożenie 
 
30.09.2013 
II wyłożenie 
 
17.09.2014 
III wyłożenie 

Samcik Antoni Zmiana przeznaczenia całej 
działki z rolnej na 
budowlaną; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
działka posiada dostęp do 
mediów 

1891 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 10 „Kazimierz, 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin z dopuszczeniem niewielkich 
uzupełnień w sąsiedztwie istniejącej zabudowy.  
Pozytywne rozpatrzenie uwagi byłoby niezgodne z 
tą zasadą i spowodowałoby wprowadzenie 
rozległego terenu inwestycyjnego na 
wyeksponowanej wierzchowinie. Ponadto w 
bardzo bliskim sąsiedztwie (na szczycie 
wzniesienia) znajduje się punkt widokowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ - tereny zlokalizowane na 
obszarze tzw. Pól Miejskich, w otwartym 
krajobrazie przyrodniczym, poprzecinanym 
wąwozami. Przekształcenia krajobrazu poprzez 
wprowadzenie rozproszonej zabudowy (w 
przypadkowych miejscach, wynikających ze 
złożonych wniosków) wprowadza chaos 
przestrzenny i stwarza precedens do 
zainwestowania perspektywicznie kolejnych 
obszarów- bez prawidłowych dojazdów. Jest to 
działanie niepożądane, zmieniające w sposób 
nieodwracalny istniejący krajobraz. 

243. 09.06.2011 
I wyłożenie 
 
09.06.2011 
I wyłożenie 
(uzupełnienie 
15.03.2012) 
 
17.06.2011 
I wyłożenie 
 

Trojanowska 
Helena  
 
Trojanowski 
Ryszard  
 
 
 
Trojanowski 
Tadeusz  
 

1.Zmiana przeznaczenia 
działki nr 1503 z leśnej na 
budowlaną; 
2.Zmiana przeznaczenia 
działki nr 1531 na 
budowlaną; 
w/w działki znajdują się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
działek siedliskowych 
3.Zmiana przeznaczenia 
działki nr 1678 z rolnej na 

1503 
1531 
1678 
1670 
Kazimierz 
Dolny 
 

R, ZL  
 

–  
 

– Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
 
Dz. ew. nr 1503 i 1531  
Działki o charakterze leśnym stanowiące część 
większego kompleksu leśnego. 
Działki zlokalizowane w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 16a „Kazimierska strefa zboczowa 
doliny dolnego Grodarza”,– część południowa, 
gdzie obowiązuje adaptacja stanu istniejącego z 
możliwością minimalnych uzupełnień zabudowy w 
nisko położonych terenach. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22.06.2011 
I wyłożenie 
 
28.06.2011 
I wyłożenie 
 
28.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2014 
II wyłożenie 

Trojanowski Jerzy  
 
 
Trojanowska Anna  
 
 
Trojanowski 
Andrzej  
 
Trojanowski 
Tadeusz  

budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej. 
4. Zmiana przeznaczenia 
działki nr 1670 na 
budowlaną (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna). 

Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanych działkach byłoby 
sprzeczne z tą zasadą i powodowałoby zbliżanie 
się zabudowy rozproszonej do wąwozów, 
podlegających szczególnej ochronie na terenie 
miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa na terenach leśnych i zaroślowych, 
duże deniwelacje terenu, wyeksponowane zbocza 
– nieuzgodnienie RDOŚ i negatywna opinia WKZ. 
 
Dz. ew. nr 1678 i 1670 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin.  
Działka położona na wierzchowinie, w znacznym 
oddaleniu od terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Nieuzgodnienie RDOŚ i negatywna opinia WKZ. 

244. 20.09.2013 
II wyłożenie 
 
02.10.2013 
II wyłożenie 
 
03.10.2013 
II wyłożenie 
 
04.10.2013 

Trojanowski 
Ryszard  
 
Trojanowski 
Andrzej  
 
Trojanowski 
Andrzej  
 
Trojanowska Anna  

wniosek o przywrócenie 
budowlanego przeznaczenia 
działki nr 1503. Działka do 
roku 1944 była 
wykorzystywana na cele 
mieszkaniowe. W przypadku 
braku możliwości 
przywrócenia charakteru 
budowlanego całej działki, 
wnosi się o zmianę 

1503 
Kazimierz 
Dolny 

ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka praktycznie całkowicie zadrzewiona. 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod nową 
zabudowę na wnioskowanych działkach 
powodowałaby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny i powodowałaby naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II wyłożenie charakteru części działki, na 
której stały zabudowania. 

sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
Grunty zakrzaczone i zadrzewione traktowane są 
jako substytut lasu przez WPZP i wraz z terenami 
leśnymi chronione są przed wprowadzaniem nowej 
zabudowy. 
Zabudowa na terenach leśnych i zaroślowych, 
duże deniwelacje terenu, wyeksponowane zbocza 
– nieuzgodnienie RDOŚ i negatywna opinia WKZ. 

245. 10.06.2011 
I wyłożenie 

Kołodyńska Anna  Zmiana przeznaczenia 
działek na tereny z 
możliwością zabudowy 
pensjonatowej; 
działki posiadają dostęp do 
drogi publicznej. 

1986 
Kazimierz 
Dolny 
259/1 
Cholewianka 

R, ZL  –  – Wnioskodawca nie określił przedmiotu uwagi – 
jakiego typu przekształcenie działki miał na myśli. 
Przekształcenie z wniosku – „pod budownictwo 
jednorodzinne, mieszkaniowe oraz pensjonatowe”. 
Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Brak działki 259/1 w obrębie Kazimierz Dolny. 
Prawdopodobnie wnioskodawca pomylił obręb, 
ponieważ dz. ew. nr 1986 z obrębu Kazimierz 
Dolny graniczy bezpośrednio z działką nr 259/1 w 
obrębie Cholewianka.  
Działki położone w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin.  
Działki położone na zboczu i wierzchowinie, w 
oddaleniu od terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

246. 13.06.2011 
I wyłożenie 

Nowakowscy 
Katarzyna i Jerzy  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

370 
Kazimierz 
Dolny 

US  –  – Błędnie wskazany obręb Góry, prawdopodobnie 
działka położona w obrębie Kazimierz Dolny. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działka miała przeznaczenie 
US - istniejące i projektowane tereny usług sportu i 
rekreacji, w ramach którego dopuszcza się m.in. 
obiekty nietrwale połączone z gruntem, szatnie, 
zaplecza socjalne, gastronomia, handel, 
wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego itp. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Jeśli wnioskodawca miał na myśli przeznaczenie 
działki pod zabudowę mieszkaniową: działka o 
dużych spadkach terenu, niekorzystna pod 
lokalizację zabudowy mieszkaniowej. 
Wprowadzenie zabudowy trwale związanej z 
gruntem powodowałoby podcinanie zbocza. 
Nie wprowadza się na wnioskowanej działce 
zabudowy mieszkaniowej z uwagi na plany 
rozwojowe Gminy Kazimierz Dolny w kierunku 
odtworzenia dawnego sposobu użytkowania terenu 
(stok narciarski). 

247. 14.06.2011 
I wyłożenie 

Kopeć Tomasz  1.Powiększenie powierzchni 
budowlanej działki 
(zabudowa usługowo-
turystyczna: noclegi, SPA, 
konie) 
ukształtowanie terenu na 
szczycie wzgórza sprzyja 
wprowadzeniu tam 
zabudowy; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej; 
2.Skorygowanie błędu 
związanego z zabytkami 
znajdującymi się na 
działkach nr 1349 i 1350. 

1349 
Kazimierz 
Dolny 

M, MP, R, ZL 2.+ 1.– 2.+ 1.– Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
1. W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 

publicznego wglądu działka miała 
przeznaczenie M, MP - istniejące i 
projektowane tereny o dominującej funkcji 
mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej, na ok. 4000 m2. Jest to teren 
wystarczający dla realizacji opisanego przez 
wnioskodawcę przedsięwzięcia. Wyznaczone w 
projekcie „Zmiany Studium…” granice terenów 
inwestycyjnych zgodnie z zapisem tego projektu 
ostatecznie ustalone zostaną na etapie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Nie poszerza się terenu przeznaczonego pod 
zabudowę, ponieważ działka zlokalizowana jest 
pomiędzy wąwozami, podlegającymi 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 

2. Lokalizacja obiektów zabytkowych została 
poddana ponownej analizie. Na działkach nr 
1349 i 1350 nie ma obiektów wpisanych do 
gminnej ewidencji zabytków. 

248. 14.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Samcik Barbara 
i Remigiusz  

1.Niezgodność oznaczenia 
„tereny ekosystemów 
leśnych i zaroślowych” ze 
stanem faktycznym. 
2. Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 

1500/2 
Kazimierz 
Dolny 

R 1.+ 
3.+ 

2.– 1.+ 
3.+ 

2.– Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
1. Skorygowano zasięg terenów leśnych zgodnie z 

mapą ewidencyjną. 
2. Działka zlokalizowana w oddaleniu od zwartych 

terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Działka zlokalizowana w jednostce 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

budowlanych; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej. 
3.Przesunięcie granicy 
strefy „12” poza obręb 
działki wpisując ją do strefy 
budowlanej. 

funkcjonalno-przestrzennej nr 16b „Kazimierska 
strefa zboczowa doliny dolnego Grodarza –
 część południowa, gdzie obowiązuje adaptacja 
stanu istniejącego z możliwością minimalnych 
uzupełnień zabudowy w nisko położonych 
terenach. Wprowadzenie zabudowy na 
wnioskowaną działkę byłoby sprzeczne z tą 
zasadą, ponieważ stanowiłoby wprowadzenie 
nowego terenu inwestycyjnego w obszarze 
wolnym od zabudowy. Ochrona przyrody i 
krajobrazu; przeciwdziałanie rozpraszaniu 
zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz 
spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną w 
tym obszarze w formie zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ. 

3. Skorygowano przebieg granicy jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej nr 12. 

249. 14.06.2011 
I wyłożenie 

Jankowska Anna  Niezgodność oznaczenia 
„tereny ekosystemów 
leśnych i zaroślowych” ze 
stanem faktycznym, gdyż 
działka jest częściowo rolna, 
a częściowo zadrzewiona. 
Dziwi fakt nieuwzględnienia 
wniosku o zmianę 
przeznaczenia działki na 
budowlaną. 

1500/1 
Kazimierz 
Dolny 

ZL, R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Skorygowano zasięg terenów leśnych zgodnie z 
mapą ewidencyjną. 
Nie wprowadza się nowych terenów budowlanych. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 16b „Kazimierska strefa zboczowa 
doliny dolnego Grodarza – część południowa, 
gdzie obowiązuje adaptacja stanu istniejącego z 
możliwością minimalnych uzupełnień zabudowy w 
nisko położonych terenach. Wprowadzenie 
zabudowy na wnioskowaną działkę powodowałoby 
wkraczanie zabudowy do wąwozów, 
podlegających szczególnej ochronie na terenie 
miasta i gminy Kazimierz Dolny. Ochrona przyrody 
i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

250. 15.06.2011 
I wyłożenie 

Schulte Hanna  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

1005 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Utrzymuje się przeznaczenie działki R – tereny 
upraw rolnych. W pasie historycznie 
ukształtowanych sadów i ogrodów w dolinie rzeki 
ze względu na ochronę walorów krajobrazowych 
jak i dla zachowania czynnych biologicznie starych 
gleb kulturoziemnych, nie wyznacza się nowych 
terenów inwestycyjnych. 
 
 

251. 15.06.2011 
I wyłożenie 

Krawiec Krzysztof  1. Na rysunku nie widać 
granic działki, więc trudno 
się odnieść do zapisów. 
Skala 1:10000 przekreśla 
możliwość ustosunkowania 
się i wniesienia uwagi do 
rysunku studium. 
2.Grubość kreski, którą 
narysowana jest droga 
ul. Góry budzi wątpliwości – 
0,5 mm. to fizycznie w 
terenie 50 m. 
3. Tereny ZL są za duże w 
stosunku do rzeczywistych. 
4.Wyznaczenie na 
wnioskowanej działce 
terenów budowlanych; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych 

440 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL 4.+/– 
 

1.– 
2.– 
3.– 

4.+/– 
 

1.– 
2.– 
3.– 

Częściowo nieuwzględniona. 
1. Uwaga bezpodstawna. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy projekt studium sporządza się na kopii 
mapy topograficznej pochodzącej z 
państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego lub wojskowej mapy 
topograficznej. Jedyną mapą dla gminy 
Kazimierz Dolny dostępną w powyższych 
zasobach jest mapa topograficzna w skali 
1:10000; 

2. Uwaga bezpodstawna. 
0,5 mm to fizycznie w terenie 5 m. 
Z uwagi na skalę opracowania (1:10000) 
w projekcie „Zmiany Studium…” oznaczenia 
graficzne mają charakter symboliczny – nie 
znaczy to więc, że droga pokazana na rysunku 
studium linią o szerokości 5 mm będzie miała 
w rzeczywistości szerokość 50 m. Precyzyjnego 
wyznaczenia linii rozgraniczających tereny o 
różnym przeznaczeniu dokonuje się 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

3. W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu zasięg terenów ZL wynikał 
przede wszystkim z map ewidencyjnych 
informujących o sposobie użytkowania gruntu. 
Istniejący w rzeczywistości zasięg lasu nie 
przesądza o planowanym w projekcie „Zmiany 
Studium…” zasięgu terenów leśnych. 

4. Wprowadzono pas zabudowy na fragmencie 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

działki wzdłuż drogi, w nawiązaniu do 
sąsiednich terenów budowlanych. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z 
zapisem tego projektu ostatecznie ustalone 
zostaną na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

252. 15.06.2011 
I wyłożenie 

Krawiec Krzysztof  1.Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych; 
działka posiada dostęp do 
mediów. 
2.Skala oraz brak granic 
działek praktycznie 
uniemożliwia zlokalizowanie 
działki 
3.Zakres projektowanych 
terenów ZL rażąco odbiega 
od rzeczywistych.  

438 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – 1. Działka w przeważającej części ma charakter 
leśny, stanowi część większego kompleksu 
leśnego wpisanego w naturalnie ukształtowany 
system wąwozów. 
Wprowadzenie zabudowy na wnioskowanej 
działce powodowałoby wkraczanie zabudowy 
do wąwozów, podlegających szczególnej 
ochronie na terenie miasta i gminy Kazimierz 
Dolny.  
Działka zlokalizowana w systemie ekologicznym 
gminy chronionym przed zabudową. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; w celu 
utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz 
spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną w 
tym obszarze. 

2. Uwaga bezpodstawna. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy projekt studium sporządza się na kopii 
mapy topograficznej pochodzącej z 
państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego lub wojskowej mapy 
topograficznej. Jedyną mapą dla gminy 
Kazimierz Dolny dostępną w powyższych 
zasobach jest mapa topograficzna w skali 
1:10000; 

3. W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu zasięg terenów ZL wynikał 
przede wszystkim z map ewidencyjnych 
informujących o sposobie użytkowania gruntu. 
Istniejący w rzeczywistości zasięg lasu nie 
przesądza o planowanym w projekcie „Zmiany 
Studium…” zasięgu terenów leśnych. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

253. 15.06.2011 
I wyłożenie 
 
22.09.2014 
III wyłożenie 

Kowalski Dariusz 1.Wrysowanie do projektu 
studium istniejącego na 
wnioskowanej działce 
obiektu budowlanego; 
2.Zmiana przeznaczenia 
gruntu wzdłuż ul. Góry na 
cele budowlane (likwidacja 
linii energetycznej) 
3.Wyznaczenie terenu pod 
zabudowę pensjonatową, 
sanatoryjno-leczniczą na 
wnioskowanej działce; 
działka znajdują się w 
sąsiedztwie działek o w/w 
funkcji 

642 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL 2.i 3. 

+/– 
1.– 

 
 

2.i 3. 

+/– 
1.– 

 
 

Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
1. Projekt „Zmiany Studium…” wyłożony do 

publicznego wglądu w części tekstowej 
w terenach leśnych i rolnych utrzymuje 
istniejącą zabudowę (z utrzymanie funkcji 
budynku)  m.in. z możliwością jej przebudowy, 
nadbudowy, rozbudowy, remontu i konserwacji. 
Nie wprowadzenie na rysunku istniejących 
budynków nie oznacza zatem, że projekt 
”Zmiany Studium…” nie uwzględniał ich 
występowania. 
Nie wprowadza się terenu budowlanego 
w części gruntu zajętej przez istniejące 
zabudowania gospodarcze, ponieważ 
powodowałoby to wkraczanie terenów 
przeznaczonych pod zabudowę do wąwozów 
podlegających szczególnej ochronie na terenie 
miasta i gminy Kazimierz Dolny.  
Działka zlokalizowana w systemie ekologicznym 
gminy chronionym przed zabudową. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; w celu 
utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz 
spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną w 
tym obszarze. 

2. i 3. W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym 
do publicznego wglądu teren o szerokości 
ponad  60% frontu działki przeznaczony był już 
pod zabudowę. Przeznaczenie terenu 
uzupełniono o zabudowę pensjonatową. 
Umożliwia to zatem zlokalizowanie obiektu 
służącego obsłudze ruchu turystycznego. 
Pozostawienie przerwy w pasie od drogi nie 
stanowi rezerwy na linię elektroenergetyczną a 
jest formą zapewnienia powiązań 
przyrodniczych. Nie jest wskazane 
wprowadzanie wielokilometrowych ciągów 
zabudowy wzdłuż dróg (bez żadnych przerw w 
tej zabudowie) również zamykające ujścia 
wąwozów i izolujące zbliżające się ku sobie 
głowy wąwozów, przez co postępuje 
fragmentaryzacja środowiska przyrodniczego. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Również Zarząd Województwa wielokrotnie, na 
etapie uzgodnień, podnosił powyższą kwestię 
wskazując właśnie na Góry. Obszar zabudowy 
na przedmiotowym terenie został już lekko 
poszerzony w kierunku wschodnim w stosunku 
do terenu wskazanego w obowiązującym  
planie. Dalsze jego poszerzanie nie jest 
wskazane.    

254. 16.06.2011 
I wyłożenie 
 
28.06.2011 
I wyłożenie 

Wojnicka Czesława  
 
Cywka Zdzisław  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

138 
Kazimierz 
Dolny 

MP, M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonych do 
publicznego wglądu działka w części południowej 
miała już przeznaczenie pod zabudowę. 
Utrzymuje się zasięg terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. Pozostała część działki charakteryzuje 
się wysoką ekspozycyjnością. Ochrona przyrody i 
krajobrazu; w celu utrzymania charakteru miejsca 
zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

255. 17.06.2011 
I wyłożenie 
 
13.09.2013 
II wyłożenie 

Czarnecka-Kleban 
Magdalena  

Zmiana przeznaczenia 
jednej z trzech działek z 
terenów ekosystemów 
leśnych i zaroślowych na 
treny zabudowy 
mieszkaniowej; 
działki znajdują się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych; 
działki posiada dostęp do 
drogi publicznej. 

1707 
1706 
1705 
Kazimierz 
Dolny 

ZL  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Zapis w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej nr 11 tj. ”Utrzymanie 
stanu istniejącego z możliwością dogęszczenia 
zabudową jednorodzinną i pensjonatową zgodnie z 
rysunkiem planu” wprowadzanie nowej zabudowy 
jednorodzinnej i pensjonatowej dopuszcza w 
terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN i MP. Wnioskowane działki 
oznaczone w miejscowym planie symbolem RL – 
tereny lasów i zakrzewień, stanowią więc tereny 
chronione przed zabudową. Projekt „Zmiany 
Studium…” utrzymuje takie przeznaczenie z uwagi 
na szczególnie cenny system przyrodniczo-
krajobrazowy wąwozu, w dnie którego biegnie ulica 
Czarniawy.  
W związku z powyższym w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 11 projekt „Zmiany 
Studium…” nie wprowadza żadnego nowego 
terenu inwestycyjnego.  
Ponadto wnioskowane działki zlokalizowane są w 
terenie o dużych spadkach, niesprzyjających 
lokalizacji zabudowy. Wprowadzenie nowej 
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uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
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uwaga 
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studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 
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zabudowy powodowałoby podcinanie zbocza oraz 
wkraczanie zabudowy do wąwozów podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 

256. 17.06.2011 
I wyłożenie 

Karkut Alina  Wyznaczenie na działce 
terenów przeznaczonych 
pod usługi turystyczne lub 
terenów pod zabudowę 
mieszkaniową z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej. 

79 
Kazimierz 
Dolny 

ZŁ  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w korytarzu ekologicznym 
gminy, stanowiącym połączenie przyrodniczo-
krajobrazowe między systemem wąwozów 
projektowanego użytku ekologicznego Wąwóz 
Kamienny Dół a obszarem NATURA 2000 Ostoja 
Siedliskowa Przełom Wisły w Małopolsce. 
Niezbędne jest zatem utrzymanie naturalnego 
charakteru działki. 
Tereny szczególnego zagrożenia powodzią, 
zabudowa na terenach zieleni łęgowej, dno doliny 
– nieuzgodnienie RDOŚ. 

257. 17.06.2011 
I wyłożenie 

Tarkowscy Jadwiga 
i Romuald  

Powiększenie terenu 
budowlanego na 
wnioskowanej działce 
(umożliwienie podziału 
działki i budowa dwóch 
domów jednorodzinnych). 

1940 
Kazimierz 
Dolny 

M, MP, R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Utrzymuje się zasięg terenów budowlanych 
obejmujący ok. połowę powierzchni działki. 
Uwzględnienie uwagi powiększałoby presją 
inwestycyjną w już i tak bardzo rozległym (w 
kontekście zagospodarowania miasta i gminy 
Kazimierz Dolny) obszarze budowlanym 
zlokalizowanym u zbiegu ulic Słonecznej 
i Czerniawy.  
Negatywna opinia WKZ. 

258. 17.06.2011 
I wyłożenie 

Narloch Ewa  Wykreślenie z projektu 
studium numeru działki; 
wnioskowana działka 
fizycznie nie istnieje, gdyż 
jej powierzchnia wliczona 
jest do powierzchni działek 
o nr 1163/1 i 1165. 

1162/1 
Kazimierz 
Dolny 

M, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwaga bezpodstawna. 
Nie dotyczy projektu „Zmiany Studium…”.  

259. 17.06.2011 
I wyłożenie 
 
22.08.2013 
II wyłożenie 
 

Narloch Ewa  
 
 
Narloch Edyta 
i Paweł  
 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną (z 
wyznaczeniem trzech 
działek budowlanych) 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 

1163/3 
Kazimierz 
Dolny 

M, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w północnej części 
miała już przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową. Utrzymuje się zasięg terenów 
budowlanych.  
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.10.2013 
II wyłożenie 

Narloch Edyta 
i Paweł 

działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

Działka o charakterze leśnym położona na zboczu 
doliny Groda 
rza, w sąsiedztwie wąwozu.  
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 16b „Kazimierska strefa zboczowa 
doliny dolnego Grodarza – część południowa, 
gdzie obowiązuje adaptacja stanu istniejącego z 
możliwością minimalnych uzupełnień zabudowy w 
nisko położonych terenach.  
Poszerzenie terenu inwestycyjnego powodowałoby 
zbliżanie się zabudowy do wąwozów, 
podlegających szczególnej ochronie na terenie 
miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Lokalizacja zabudowy na tym terenie 
powodowałaby zlikwidowanie części zadrzewień 
oraz przekształcenie rzeźby terenu, co 
naruszałoby rozporządzenie Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 

260. 20.06.2011 
I wyłożenie 

Iwanek Grażyna 
i Roman 

1.Brak było ogłoszenia 
w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej 
miejscowości informacji 
o terminie naboru wniosków. 
Ogłoszenie nie było 
wywieszone w punktach 
informacyjnych, na słupach i 
w sołectwach. 
2.Wnioski miały być 
przyjmowane w terminie X-
XI 2005 roku, 
a przyjmowano je aż do 
połowy 2008 roku. 
3.Niezgodność oznaczenia 
„tereny ekosystemów 
leśnych i zaroślowych” ze 
stanem faktycznym, gdyż 
część działki jest 
przeznaczona na cele 

1517 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL 3.+ 1.– 
2.– 

3.+ 1.– 
2.– 

Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
1. Uwaga bezpodstawna. 

Zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiadomienie o sporządzanym projekcie 
„Zmiany Studium…” zostało zamieszczone w 
lokalnej prasie (ukazało się w dniu 24.10.2005 r. 
w Kurierze Lubelskim) oraz tablicy ogłoszeń 
m.in. w Urzędzie Miasta w dniu 21.10.2005 
roku. 

2. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym termin składania wniosków do 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy ustala się nie krótszy 
niż 21 dni.  
Jednak po wyznaczonym terminie wciąż 
wpływały do Urzędu Gminy wnioski do 
sporządzanego projektu „Zmiany Studium…”, 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rolnicze. które sukcesywnie były przekazywane 
projektantom w celu ich rozpatrzenia w 
procedurze projektu. Jednakże niezbędne było 
przerwanie rozpatrywania napływających wciąż 
wniosków w celu kontynuowania rozpoczętej w 
2005 roku procedury planistycznej. 
Uwzględnianie wniosków wpływających po 
terminie wstrzymywało realizację dalszych 
etapów projektu „Zmiany Studium…”. 

3. Skorygowano zasięg terenów ZL. 
261. 20.06.2011 

I wyłożenie 
Narloch Ewa  Przeniesienie stacji „Trafo” 

w miejsce oddalone od 
zabudowań. 
Stacja emituje wysokie 
promieniowanie 
elektromagnetyczne. 

1165 
Kazimierz 
Dolny 

ZL 
(w sąsiedztwie 
działki teren 
urządzeń i 
obiektów 
elektroenerge-
tycznych) 

 –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwaga dotyczy inwestycji celu publicznego, której 
lokalizacja wynika z obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i nie 
może być oddalona od zabudowy, ponieważ ma 
zapewniać dostęp do energii elektrycznej dla tych 
właśnie zabudowań.  
Inwestycja taka nie może zgodnie z przepisami 
odrębnymi przekraczać norm w nich określonych. 
Kontrolowanie tych norm nie jest zadaniem 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy.  

262. 20.06.2011 
I wyłożenie 

Kotarski Jerzy  
Kotarski Paweł 
 

Zmiana przeznaczenia całej 
działki na tereny 
przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną; 
ukształtowanie terenu 
połowy działki 
przeznaczonej pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną nie sprzyja 
wprowadzeniu tam 
zabudowy. 

1513/1 
Kazimierz 
Dolny 

M, U, R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Większa część działki zlokalizowana  jest w terenie 
budowlanym. Brak możliwości poszerzenia terenu 
budowanego ze względu na duże deniwelacje 
terenu, strefa krawędziowa doliny Grodarza – 
nieuzgodnienie RDOŚ i negatywna opinia WKZ. 

263. 20.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 

Werman Helena  „Działka przez wiele lat była 
budowlana. Przez pierwsze 
plany działka stała się 
rekreacją Kazimierza.” 
Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
mediów. 

1051 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 2b „Kazimierz, Przedmieście 
Krakowskie (Janowieckie)” - strefa ochrony 
konserwatorskiej, strefa rekreacyjno-krajobrazowa, 
gdzie obowiązuje adaptacja istniejącej bazy 
turystycznej z dopuszczeniem lokalizacji nowego 
programu rekreacyjnego wraz z zapleczem 
dla pasażerów przeprawy promowej. Utrzymuje się 
przeznaczenie działki R – tereny upraw rolnych. W 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

pasie historycznie ukształtowanych sadów i 
ogrodów w dolinie rzeki ze względu na ochronę 
walorów krajobrazowych jak i dla zachowania 
czynnych biologicznie starych gleb 
kulturoziemnych, nie wyznacza się nowych 
terenów inwestycyjnych. 
Negatywna opinia WKZ. 

264. 21.06.2011 
I wyłożenie 

Dołęga Leszek  Powiększenie ternu 
budowlanego na 
wnioskowanej działce do 
całej jej powierzchni 
(budynki inwentarskie, 
wiaty). 

196/3 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL  –  – Poszerzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
do wąwozów, podlegających szczególnej ochronie 
na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 

265. 21.06.2011 
I wyłożenie 

Kowalski Tadeusz  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

65 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka zadrzewiona, o dużych spadkach terenu. 
Dojazd do działki utrudniony z uwagi na przebieg 
przyległej drogi - w dnie wąwozu. Wprowadzenie 
terenów zabudowy na wnioskowanej działce oraz 
wprowadzenie dogodnego dojazdu powodowałoby 
podcinanie zboczy, a więc znaczną ingerencję w 
ukształtowanie terenu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Zabudowa na terenach leśnych i zaroślowych, 
wyeksponowane zbocza i wierzchowiny, strefa 
krawędziowa doliny Wisły – nieuzgodnienie RDOŚ. 

266. 21.06.2011 
I wyłożenie 

Tonkich - Jasińska 
Stefania  

Prośba o wypis i wyrys dla 
działki. 

1703 
Kazimierz 
Dolny 

ZL  –  – W 2006 roku wnioskodawca złożył wniosek 
dotyczący przekształcenia działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 
dopuszczeniem pensjonatu) 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 11 „Czerniawy”, gdzie obowiązuje 
adaptacja stanu istniejącego. W jednostce tej 
projekt „Zmiany Studium…” nie wprowadza 
żadnego nowego terenu inwestycyjnego.  
Ponadto wnioskowana działka zlokalizowana jest 
w terenie o dużych spadkach, w terenach zajętych 
przez wąwozy, niesprzyjających lokalizacji 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zabudowy. Wprowadzenie nowej zabudowy 
powodowałoby podcinanie zbocza oraz wkraczanie 
zabudowy do wąwozów podlegających szczególnej 
ochronie na terenie miasta i gminy Kazimierz 
Dolny.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 

267. 25.09.2013 
II wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 

Grotowska 
Małgorzata 
 

Przekształcenie  dz. Z 
gruntów rolno-
zakrzewionych na 
budowlane. Wniosek został 
złożony w 2006 r. przez 
poprzedniego właściciela z 
prośba o przekształcenia 
działki w teren inwestycyjny. 
Wniosek został odrzucony z 
uzasadnieniem że teren ten 
nie jest przewidziany pod 
inwestycje i duża zabudowę, 
które mogłaby źle wpłynąć 
na pobliskie wąwozy.  
Prośba o ponowne 
rozpatrzenie wniosku o 
przekształcenie działki na 
budowlaną o małej 
zabudowie jednorodzinnej. 
Celem nie jest duża 
zabudowa inwestycyjna 
wchodzącą w wąwóz lecz 
mały dom jednorodzinny. 
Poprzedni wniosek został 
odrzucony z uzasadnienia, 
że na działce jest zbyt duzi 
spadek pod inwestycje, lecz 
działka ta jest na tyle duże, 
że jest na niej dogodne w 
miarę płaskie miejsce pod 
mały domek.  

1703 
Kazimierz 
Dolny 

ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 11 „Czerniawy”, gdzie obowiązuje 
adaptacja stanu istniejącego. W jednostce tej 
projekt „Zmiany Studium…” nie wprowadza 
żadnego nowego terenu inwestycyjnego.  
Ponadto wnioskowana działka zlokalizowana jest 
w terenie o dużych spadkach, w terenach zajętych 
przez wąwozy, niesprzyjających lokalizacji 
zabudowy. Wprowadzenie nowej zabudowy 
powodowałoby podcinanie zbocza oraz wkraczanie 
zabudowy do wąwozów podlegających szczególnej 
ochronie na terenie miasta i gminy Kazimierz 
Dolny.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

268. 21.06.2011 
I wyłożenie 

Szałas Leszek  Powiększenie trenu 
budowlanego na 
wnioskowanych działkach 
do granicy planowanych 
terenów zalesień (zabudowa 
mieszkaniowa i 
gospodarcza). 

158/3 
159 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL  –  – Nie wprowadza się kolejnej linii zabudowy. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 17 „Góry I, II, III”, gdzie 
obowiązuje adaptacja stanu istniejącego. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 

269. 22.06.2011 
I wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 

Wolny Roman  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną. 

661/1 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 16a „Kazimierska strefa zboczowa 
doliny dolnego Grodarza – część północna, gdzie 
niezbędna jest ochrona prawna przyrody i 
krajobrazu. Działka pozbawiona dogodnego 
dostępu do drogi publicznej. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby rozpraszanie zabudowy 
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Strefa krawędziowa doliny Grodarza – 
nieuzgodnienie RDOŚ i negatywna opinia WKZ. 

270. 22.06.2011 
I wyłożenie 

Przybyś Jacek  1.Skala mapy uniemożliwia 
lokalizację działki. Wniosek 
o zastosowanie skali 1:500. 
2.Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych; 
działka posiada dostęp do 

1612 
Kazimierz 
Dolny 

M 2.+ 1.– 2.+ 1.– Częściowo nieuwzględniona. 
1. Uwaga bezpodstawna. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy projekt studium sporządza się na kopii 
mapy topograficznej pochodzącej z 
państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego lub wojskowej mapy 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

drogi publicznej i mediów. topograficznej. Jedyną mapą dla gminy 
Kazimierz Dolny dostępną w powyższych 
zasobach jest mapa topograficzna w skali 
1:10000; 

2.W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działka miała już 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 

271. 22.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Sówka Sławomir        
Wołowiec Izabela  

1.Powiększenie terenu 
budowlanego na 
wnioskowanej działce 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
2.Rozdzielenie obszaru o 
dominującej funkcji 
mieszkaniowej od obszaru o 
dominującej funkcji 
pensjonatowej; 
(wniosek o dotacje unijne). 

163 
Kazimierz 
Dolny 

MP, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wnioskowana część działki położona jest u ujścia 
wąwozu i stanowi połączenie ekologiczne 
pomiędzy wąwozami zlokalizowanymi po obydwu 
stronach ulicy Zbożowej. 
Powiększenie terenu zabudowy na wnioskowanej 
części działki powodowałoby wkraczanie 
zabudowy do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Uzupełniono funkcję, wyznaczonego już w 
projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu, terenu inwestycyjnego o 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Będzie zatem wtedy możliwe 
rozgraniczenie terenów z poszczególną funkcją w 
ramach wyznaczonego w projekcie „Zmiany 
Studium…” terenu MP, M. 
Ochrona zboczy i wierzchowin w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 17, teren wolny od 
zabudowy, w sąsiedztwie wąwozu (ochrona 
wąwozów) – nieuzgodnienie RDOŚ. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

272. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Sobiecka-Górniak 
Grażyna  

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna) 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

1967/3 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwzględnienie uwagi powiększałoby presją 
inwestycyjną w już i tak bardzo rozległym 
(w kontekście zagospodarowania miasta i gminy 
Kazimierz Dolny) obszarze budowlanym 
zlokalizowanym u zbiegu ulic Słonecznej i 
Czerniawy. 
Negatywna opinia WKZ. 

273. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Rumińska Beata  Zmiana przeznaczenia  
działki z rolnej na 
budowlaną 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
ukształtowanie terenu 
sprzyja wprowadzeniu na 
działkę zabudowy; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej. 

1523 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
Wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Nieuzgodnienie RDOŚ i negatywna opinia WKZ. 

274. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Doraczyński 
Gustaw  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

482 
Kazimierz 
Dolny 

ZL  –  – Działka zadrzewiona, zlokalizowana w bardzo 
bliskim sąsiedztwie wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Lokalizacja zabudowy na tym terenie 
powodowałaby zlikwidowanie części zadrzewień, 
co naruszałoby rozporządzenie Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

275. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
26.09.2013 
II wyłożenie 

Wicik Zofia  Zmiana przeznaczenia 
fragmentu działki) 
oznaczonego jako tereny 
upraw polowych 
(przylegającego do drogi 
gminnej) na tereny 
budowlane. 

1410 
Kazimierz 
Dolny 

ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Powierzchnia działki nie spełnia warunków dla 
lokalizacji zabudowy. Wprowadzenie zabudowy na 
wnioskowaną działkę powodowałoby zbliżanie się 
zabudowy do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

276. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Koziorowski Jerzy  Wrysowanie do projektu 
studium terenu 
budowlanego znajdującego 
się na wnioskowanej 
działce; 
na działce posadowione są 
dwa budynki (w załączniku 
kartoteka budynków); 
zmiana przeznaczenia 
działki na tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub 
pensjonatowej. 

1744 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w obrębie budynku 
mieszkaniowego. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

277. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Koziorowski Jerzy  W załączniku graficznym nie 
oznaczono charakteru 
przeznaczenia gruntów 
stanowiących działki nr 
1744, 1745. Nie stwierdzono 
również oznaczenia 
docelowego przeznaczenia 
w/w działek w części 
opisowej. Oznaczeniem 
literą M objęto jedynie 
częściowo obszar działki nr 
1744, na której znajduje się 
budynek mieszkalny. 
Przeznaczenie tych gruntów 
jako tereny użytkowane 
rolniczo, nie koresponduje z 
rzeczywistością i 
unormowaniami prawnymi 
dotyczącymi przeznaczenia 

1744, 1745 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
– 
Działki położone w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 10, gdzie obowiązuje „Ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. Dopuszczalne niewielkie 
uzupełnienia w sąsiedztwie istniejącej zabudowy”. 
Stąd też decyzja, by wprowadzony teren 
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową na 
działce nr 1744 obejmował jedynie istniejący 
budynek mieszkalny.  
Nie jest to teren predysponowany do lokalizacji 
zabudowy, a wprowadzenie tu nawet niewielkiego 
terenu przeznaczonego pod zabudowę uruchomi 
dalszą presje inwestycyjną w tym obszarze. Grunty 
zakrzaczone i zadrzewione traktowane są jako 
substytut lasu przez WPZP i wraz z terenami 
leśnymi chronione są przed wprowadzaniem nowej 
zabudowy. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rolniczego gruntów leżących 
w obrębie miast. Nie jest 
wymagana decyzja w 
sprawie przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele 
nierolnicze, działek leżących 
na terenie miasta (tak orzekł 
Sąd Administracyjny w 
Białymstoku). W projekcie 
Studium pominięto istotne 
przepisy prawne dotyczące 
terenów rolnych. 

278. 20.10.2014 
III wyłożenie 

Kazimierski Zdrój 
Sp. z o.o. 

Prośba o dopuszczenie 
nowego terenu 
budowlanego na działkach 
1744, 1745 z 
dopuszczeniem zabudowy i 
lokalizacji MP (tereny 
zabudowy pensjonatowej, 
domy pracy twórczej) oraz 
UT (usługi związane z 
rekreacja i turystyką). 
Proponowana funkcja jest 
nieuciążliwa, nieszkodliwa 
dla środowiska i 
niezagrażająca 
sąsiadującym uprawom; 
Planowana inwestycja 
zakłada użycie materiałów 
ekologicznych, przyjaznych 
środowisku, brak 
uciążliwości, emisji 
zanieczyszczeń i hałasu. 
Rozwijające się usługi 
hotelarskie w regionie.  
Planowana inwestycja nie 
jest sprzeczna z aktualnym 
mpzp, który przewiduje dla 
miasta i gminy funkcje 
związane z 
mieszkalnictwem oraz 
turystyką (funkcje letniskowa 
i rekreacyjno – letniskową) 
jako funkcje główne, czyli 

1744 
1745 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL, M  –  – Opinia WKZ – tereny położone w otwartym, 
nieprzekształconym terenie pól i wąwozów, 
użytkowane rolniczo. Wprowadzenie jednostkowej, 
rozproszonej zabudowy na kilku działkach stałaby 
się w perspektywie początkiem zabudowy wzdłuż 
wąwozu i całkowitą zmianą krajobrazu 
przyrodniczego i walorów widokowych. Działanie 
takie jest niepożądane w obszarze chronionym. 
Uwaga nie może zostać uwzględniona ze względu 
na negatywną opinię konserwatora.  
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

taka jak proponowana 
zmiana dla przedmiotowych 
działek. Obecne 
przeznaczenie działek RP 
wyklucza lokalizację usług, 
czyli nie może spełniać 
głównych założeń planu 
związanych z 
mieszkalnictwem i turystyką.  
Na działce znajduje się 
budynek mieszkalny i 
gospodarczy, a działka 
przez ostanie wiele lat nie 
była wykorzystywana 
rolniczo, właściciele nie 
przewidują wykorzystywania 
jej w rolniczy sposób, 
rozszerzeni przeznaczenia 
działki umożliwiłoby rozwój. 
W odległości 440 i 460 m w 
różnych kierunkach znajdują 
się kompleksy świadczące 
usługi hotelarskie i związane 
z turystyką i rekreacją, 
działka położona pomiędzy 
nimi powinna mieć podobne 
przeznaczenie, ponadto 
odległość od głównego 
rynku wynosi zaledwie 
900 m.  
Planowana inwestycja – 
ogród botaniczny wiąże się 
z zapisami planu 
dotyczącymi ekorozwoju i 
ochrony przyrody. 
Planowana inwestycja 
wpłynie korzystnie na 
miejscowość umożliwiając 
dostęp do nowoczesnych 
usług, a także podniesie 
atrakcyjność turystyczną 
regionu.  
Działka ma zostać 
przeznaczona na skansen 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

architektury tradycyjnej; 
ogród botaniczny 
charakteryzujący się 
roślinnością wyżyny 
lubelskiej, w otulinie 
wąwozów i drzew 
kazimierskiego parku 
krajobrazowego. Na terenie 
działki rośnie 1 50 letni buk, 
100 letnie lipy i modrzewia, 
a środku pięknych wąwozów 
dwa ha ugorów, sad z 
drzewami które swój okres 
rodzenia maja już dawno za 
sobą i nadają się tylko na 
opał lub meble ogrodowe.  
Na miejscu istniejącego 
budynku gospodarczego 
składający uwagę chciałby 
wybudować pensjonat – 
leśniczówkę. Ugory 
przekształcić w strefę 
mieszkalno – usługową o 
współczynniku zabudowy: 
0.3, czyli wszystkie ścieżki, 
drogi, parkingi, fontann, 
oczko wodne, kort tenisowy, 
mała i duża architektura za 
cenę;: 1,5 ha ogrodu 
botanicznego. Na 
współczynniku 0.3 
powstałby również: spichlerz 
stajnie, basen, kompleks 
SPA oraz przenieśliby 
drewniane budynki, które 
powszechnie idą na opał 
(ten, który odrestaurowali to 
biżuteria).  
Dziś w komórce mieści się 
pracownia komputerowa, 
prasa graficzna, a mogłaby 
to być również pracownia 
rzeźby, czy garncarstwa.  
 



117 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

279. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
02.10.2013 
II wyłożenie 
 
14.10.2014 
III wyłożenie 

Sławińscy Krystyna 
i Julian  

Wydzielenie terenu 
budowlanego z 
wnioskowanej działki; 
na działce istniała kiedyś 
zabudowa gospodarcza 
(pożar). 

1880/1 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 10 „Kazimierz, 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin z dopuszczeniem niewielkich 
uzupełnień w sąsiedztwie istniejącej zabudowy.  
Pozytywne rozpatrzenie uwagi byłoby niezgodne z 
tą zasadą i spowodowałoby wprowadzenie 
rozległego terenu inwestycyjnego na 
wyeksponowanej wierzchowinie. Ponadto w 
bardzo bliskim sąsiedztwie (na szczycie 
wzniesienia) znajduje się punkt widokowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Brak uzgodnienie ZWL, negatywna opinia WKZ - 
tereny zlokalizowane na obszarze tzw. Pól 
Miejskich, w otwartym krajobrazie przyrodniczym, 
poprzecinanym wąwozami. Przekształcenia 
krajobrazu poprzez wprowadzenie rozproszonej 
zabudowy ( w przypadkowych miejscach, 
wynikających ze złożonych wniosków) wprowadza 
chaos przestrzenny i stwarza precedens do 
zainwestowania perspektywicznie kolejnych 
obszarów- bez prawidłowych dojazdów. Jest to 
działanie niepożądane, zmieniające w sposób 
nieodwracalny istniejący krajobraz. 

280. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Doraczyńscy 
Danuta i Michał  

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
działki posiadają dostęp do 
drogi publicznej. 

620 
465 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 620 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w pasie od drogi miała 
już przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Dz. ew. nr 465 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Wprowadzono pas zabudowy na fragmencie 
działki, w nawiązaniu do sąsiednich terenów 
budowlanych. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

281. 24.06.2011 
I wyłożenie 

P.U.H. " Jola "                  
Byczek Jolanta  

Zmiana przeznaczenia 
działki na tereny zabudowy 
o charakterze śródmiejskim 
z dopuszczeniem zabudowy 
pensjonatowej. 

864 
Kazimierz 
Dolny 

MS, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka położona w ramach wąskiego pasa terenu 
pomiędzy dwiema drogami publicznymi – ul. 
Podzamcze i ul. Zamkowa. 
Przy uwzględnieniu przepisów o drogach 
publicznych i zachowaniu obudowy biologicznej 
wąwozu, w którego dnie biegnie ulica Zamkowa, 
pozostały teren inwestycyjny zajmuje fragment 
działki w wąskim pasie wzdłuż drogi gminnej ul. 
Podzamcze. 
Powierzchnia i kształt tego terenu inwestycyjnego 
nie pozwala na wprowadzenie zabudowy 
pensjonatowej. 
Utrzymuje się zatem przeznaczenie terenu 
inwestycyjnego jako MS.  

282. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Pruszkowski 
Krzysztof  

Nieprawidłowe wyznaczenie 
granic strefy funkcjonalno-
przestrzennej 5b 
(wykluczenie ze strefy 
działek znajdujących się po 
stronie wschodniej ul. 
Zamkowej -740, 742, 743, 
744, 745, 746/1, 746/2, 747, 
752, 1275). 
Działki te nie są 
zlokalizowane w STREFIE 
KRAWĘDZIOWEJ 
PRZEŁOMU WISŁY. 
Stanowi to naruszenie art. 
14 pkt 8 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu 
przestrzennym, w związku z 
§ 10 uchwały Nr VI/29/2003 
Rady Miejskiej w Kazimierzu 
Dolnym z dnia 28 marca 
2003 r. 

746/1 
746/2 
747 
Kazimierz 
Dolny 

ZL +/– 
 
 
 

 +/– 
 
 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Granice przebiegu jednostek funkcjonalno-
przestrzennych zostały w pewnym zakresie 
zmienione a działki o  nr ewidencyjnych: 746/1, 
746/2, 747, zostały objęte strefą 16a, ponieważ 
obszar ten  znajduje się na zboczu płaskodennego 
wąwozu będącego bocznym odgałęzieniem doliny 
Grodarza. Cały obszar pozostaje w zlewni potoku 
Grodarz. W osi wąwozu (utwardzoną drogą) 
funkcjonuje ciek odprowadzający wody do 
Grodarza (ciek w dolnej części skanalizowany). 
Wyłożony do publicznego wglądu projekt „Zmiany 
studium…” nie może naruszać art. 14 pkt 8 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
przestrzennym ponieważ przytoczony przez 
wnoszącego uwagę  art. 14 pkt 8 ustawy nie 
dotyczy sporządzanego projektu „Zmiany 
studium…” a odnosi się do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W tym zatem 
punkcie uwaga jest bezpodstawna. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Dostosowanie 
przeznaczenia terenu do 
przeznaczenia wynikającego 
w wyroku NSA sygn. 
II/Lu200/01 z dnia 2 lipca 
2002 r. dla działek nr: 752, 
745, 746 i 747 

Brak możliwości lokalizacji zabudowy ze względu 
na duże deniwelacje terenu, lokalizację w strefie 
krawędziowej doliny Grodarza, zabudowa na 
terenach leśnych i zaroślowych – nieuzgodnienie 
RDOŚ i negatywna opinia WKZ. 

283. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Pruszkowski 
Krzysztof  

1.Brak informacji o 
rozstrzygnięciach 
burmistrza. 
2. Brak informacji o 
sposobie rozpatrzenia 
wniosków. Prośba o 
ponowne rozpatrzenie 
wniosków. 

746/1 
746/2 
747 
Kazimierz 
Dolny 

ZL  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
1. Uwaga bezpodstawna 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przewiduje udostępnienie projektu „Zmiany 
Studium…” mieszkańcom na etapie wyłożenia 
do publicznego wglądu o czym powiadomieni 
zostali wszyscy w formie zgodnej z ustawą 
poprzez obwieszczenia i ogłoszenia na 
tablicach ogłoszeń oraz ogłoszeń w prasie 
lokalnej. Poinformowano również o terminie 
dyskusji publicznej nad rozwiązaniami projektu 
studium, na której wnoszący uwagę był obecny. 

2. Burmistrz rozpatrzył złożone wnioski i sposób 
rozpatrzenia był dostępny do wglądu w 
Urzędzie Gminy w formie tabelarycznej w  
trakcie trwania całej procedury. O sposobie 
rozpatrzenia wniosków można było dowiedzieć 
się podczas wyłożenia projektu do publicznego 
wglądu oraz dyskusji publicznej zgodnie z 
ustawą. Nie ma w ustawie zapisanej innej formy 
zapoznania mieszkańców z rozwiązaniami 
projektu, która wiązałaby organy gminy przy 
sporządzaniu takiego projektu. Nie naruszono 
zatem obowiązujących przepisów. W projekcie 
„Zmiany Studium…” negatywnie rozpatrzono 
wniosek z uwagi na zlokalizowanie działek w 
jednostce funkcjonalno-przestrzennej nr 5b 
zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, 
gdzie obowiązuje adaptacja stanu istniejącego z 
bezwzględnym zakazem dalszej zabudowy 
kubaturowej oprócz wskazanej na rysunku 
planu, zarówno ze względów krajobrazowych, 
jak i wynikających z ochrony zboczy przed 
podcinaniem. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

284. 27.06.2011 
28.06.2011 
I wyłożenie 

Pruszkowski 
Krzysztof  

Zmiana przeznaczenia 
działek na tereny U, UT, Uk, 
ZP  - jako przeznaczenie 
podstawowe – ośrodek 
usług turystycznych, w 
niskiej zabudowie z zielenią 
urządzoną z dopuszczeniem 
obiektów służących 
obsłudze ruchu 
turystycznego i rekreacji, 
obiektów kultury.                  
(międzynarodowe centrum 
rozproszonych pracowni 
plenerowych pod robocza 
nazwą Ogrody Kazimierskiej 
Kolonii Artystycznej – 
OKKA).  

746/1 
746/2 
747 
742 
743 
744 
Kazimierz 
Dolny 

ZL  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Działki o dużych spadkach terenu, w większości 
zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 16a „Kazimierska strefa zboczowa 
doliny dolnego Grodarza”, gdzie obowiązuje 
ochrona prawna przyrody i krajobrazu.  
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanych działkach 
powodowałoby podcinanie zboczy doliny i zbliżanie 
się zabudowy do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Duże deniwelacje terenu, zabudowa na terenach 
leśnych i zaroślowych, strefa krawędziowa doliny 
Grodarza – nieuzgodnienie RDOŚ i negatywna 
opinia WKZ. 

285. 09.10.2013 
II wyłożenie 

Pruszkowski 
Krzysztof  

Dotyczy usunięcia z rysunku 
Studium obszaru, który był 
oznaczony Kd 66-UTZ. 
1. Zakres opracowania 
Studium nie odpowiada 
wymaganiom ustawy „(jest 
za szeroki, za szczegółowy, 
rysunki nie są sporządzone 
z dokładnością rysunków 
1:500 jak wymaga tego 
Rozporządzenie, ale o wiele 
bardziej szczegółowe.” 
Podtrzymanie wniosku 
wprowadzenia zapisu Kd 66 
– UTZ na obszarze działek 
747, 746/1, 746/2. 
 
2. Uzasadnienia WKZ w 
Lublinie dotyczące 
„nieuzgodnienia dla terenu 
Kd 66- UTZ” są nieostre z 
punktu widzenia prawnego i 

747, 746/1, 
746/2 

ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Utrzymano dotychczasowe przeznaczenie 
wnioskowanego terenu wynikające z mpzp. Nie 
jest to teren predysponowany do lokalizacji 
zabudowy. Grunty zakrzaczone i zadrzewione 
traktowane są jako substytut lasu przez WPZP i 
wraz z terenami leśnymi chronione są przed 
wprowadzaniem nowej zabudowy. Nieuzgodnienie 
RDOŚ, negatywna opinia WKZ. 
1. Studium zostało wykonane w części w skali 

1:5000 a w części w skali 1:10000, co jest 
zgodne z przepisami. 

2. Teren Kd 66 – UTZ został usunięty z projektu z 
uwagi na wielokrotne negatywne stanowisko 
WKZ w tej sprawie. Jest to instytucja opiniująca 
projekt studium i uzgadniająca projekt planu, 
więc jej opinia jak najbardziej powinna być 
uwzględniana w projektach planistycznych. 

3. Całość wnioskowanego obszaru znajduje się na 
zboczu płaskodennego wąwozu będącego 
bocznym odgałęzieniem doliny Grodarza. Cały 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rzeczowego , aby było 
zasadnym usunąć ten zapis 
z planu. Podtrzymanie 
wniosku wprowadzenia 
zapisu Kd 66 – UTZ na 
obszarze działek 747, 746/1, 
746/2. 
 
3.Teren wnioskowanych 
działek nie leży w strefie 16a 
STREFA BRZEGOWA 
RZEKI GRODARZ.  
 
4.W sposób dowolny jest 
narysowana strefa wokół 
cmentarza jako strefa 100 m 
podczas gdy przepis prawa 
wymaga jedynie 50 m i przy 
takim rysunku okazałoby się 
, ze budynek Nowej Plebanii 
powstał z naruszeniem 
prawa – za blisko 
cmentarza. 
 
5.Narysowanie na terenie 
wnioskowanych działek 
planowanego użytku 
ekologicznego. 
 
6. Nieuzgodnienie 
przeznaczenia Kd 66 – UTZ 
przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie. 

obszar pozostaje w zlewni potoku Grodarz. W 
osi wąwozu (utwardzoną drogą) funkcjonuje 
ciek odprowadzający wody do Grodarza (ciek w 
dolnej części skanalizowany). Podtrzymuje się 
stanowisko o przynależności terenu do 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej 16a. 

4. Od granic cmentarza wyznacza się zarówno 
strefę 50m jak i 150 m zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

5. Usunięto granice projektowanego użytku 
ekologicznego. 

6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest 
organem opiniującym projekt studium, 
a dodatkowo uzgadniającym projekt studium na 
terenach objętych formami ochrony przyrody. 
Nieuwzględnienie postulowanych przez RDOŚ 
zmian do projektu skutkować będzie 
nieuzgodnieniem projektu. 

286. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Stachyra Grzegorz  Zmiana przeznaczenia w 
całości lub części działki na 
tereny o dominującej funkcji 
mieszkaniowej z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej; działka 
znajduje się w sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

2121 
Kazimierz 
Dolny 

ZL  – 
 

 – 
 

Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka o dużych spadkach terenu, 
nieodpowiednia dla lokalizacji zabudowy.  
Wprowadzenie zabudowy powodowałoby 
podcinanie zboczy i wkraczanie zabudowy do 
wąwozów podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

287. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
08.10.2013 
II wyłożenie 
 
03.10.2014 
III wyłożenie 

Górecki Janusz  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(dla części działki, dla której 
został zrobiony wstępny 
podział działki – 1494/2); 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

1494/1 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka rolno-leśna o dużych spadkach terenu, 
zlokalizowana w systemie ekologicznym gminy, 
ochrona wąwozu i krajobrazu. 
Brak możliwości lokalizacji zabudowy ze względu 
na duże deniwelacje terenu i położenie działki w 
strefie 100 m od cieku wodnego – nieuzgodnienie 
RDOŚ. Lokalizacja terenu przeznaczonego pod 
nową zabudowę powodowałaby naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w 
sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
Brak pozytywnej opinii WKZ.  
Z tego względu uwaga nie może zostać 
uwzględniona. 

288. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Skoczewska 
Małgorzata  

1. Powiększenie terenu 
budowlanego na działce nr 
617 (wzdłuż drogi gminnej 
na całej jej szerokości) 
2. Zmiana przeznaczenia 
działki nr 607 z rolnej na 
budowlaną; 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
na obydwu działkach 
planowana jest budowa 
domu jednorodzinnego. 

617 
607 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL + 
617 

– 
607 

+ 
617 

– 
607 

Częściowo nieuwzględniona. 
Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Dz. ew. nr 617 
Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu część działki położona przy 
drodze (na całej jej długości) miała już 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Dz. ew. nr 607 
Działka zlokalizowana jest w bardzo bliskim 
sąsiedztwie wąwozów, podlegających szczególnej 
ochronie na terenie miasta i gminy Kazimierz 
Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Duże deniwelacje terenu, zabudowa w 
bezpośrednim sąsiedztwie wąwozu (ochrona 
wąwozów) – nieuzgodnienie RDOŚ. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

289. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
02.10.2013 
II wyłożenie 

Juniewicz Alicja  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; działki 
posiadają dostęp do drogi 
publicznej i mediów; 
na działce nr 261 znajduje 
się zniszczony budynek 
mieszkalny. 

261 
168 
Kazimierz 
Dolny 

ZL, R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Działka nr 261 położona w granicach Pomnika 
Historii. 
Działka nr 168 częściowo położona w granicach 
Pomnika Historii. 
Wprowadzono pas zabudowy na fragmencie 
działki 261 w jej południowej części, wzdłuż drogi 
gminnej. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

290. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Liszewski Stanisław  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane; 
wszystkie działki posiadają 
dostęp do dróg publicznych i 
mediów. 

606 
610 
616 
618 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL +/– 
610 
616 
618 

– 
606 

+/– 
610 
616 
618 

– 
606 

Częściowo nieuwzględniona. 
Działki częściowo lub w całości położone w 
granicach Pomnika Historii. 
Dz. ew. nr 610, 616, 618 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działki w części przy drodze 
miały już przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Dz. ew. nr  606 
Nie wprowadza się nowych terenów 
inwestycyjnych z uwagi na lokalizację działek w 
enklawie pomiędzy wąwozami. Wprowadzenie 
zabudowy powodowałoby podcinanie zboczy i 
zbliżanie się zabudowy do wąwozów, 
podlegających szczególnej ochronie na terenie 
miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Duże deniwelacje terenu – nieuzgodnienie RDOŚ. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

291. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Liszewska Anna Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów. 

50 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka o charakterze rolno leśnym, pozbawiona 
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
Wprowadzenie zabudowy na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 

292. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
27.06.2011 
I wyłożenie 
 
 
 
27.06.2011 
I wyłożenie 
 
28.06.2011 
I wyłożenie 
 
29.06.2011 
I wyłożenie 
 
29.06.2011 
I wyłożenie 
 
 
 
 
 
22.10.2014 
III wyłożenie 
 
22.10.2014 
III wyłożenie 
 
22.10.2014 
III wyłożenie 

Fijałkowski Witold  
 
 
Nieradka 
Katarzyna, 
Krzysztof, Zbigniew  
 
 
Figaszewscy Ewa 
i Zbigniew  
 
Surowiczko 
Mirosława 
 
Kozak Marek 
 
 
Bielecka 
Małgorzata 
Adamski Sławomir 
Bielecka Barbara 
Adamski 
Aleksander 
 
Kozak Marek  
 
 
Nieradka Zbigniew 
 
 
Nieradka Teresa 
i Ryszard 

Sprzeciw wobec rozbudowie 
cmentarza na terenie 
Kazimierza Dolnego w 
związku z niekorzystnym 
ukształtowaniem terenu oraz 
podłożem geologicznym; 
możliwość wystąpienia 
zagrożeń sanitarnych i 
budowlanych, koszty, jakie 
miasto powinno podjąć dla 
przebudowy drogi 
dojazdowej. 

1342 
Kazimierz 
Dolny 

ZC, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Rozbudowa cmentarza wynika z zaistniałych 
potrzeb gminy Kazimierz Dolny.  
Opinia WKZ z dn. 01-08-2013 r.: Dopuszczenie 
częściowego zagospodarowania terenu w/w 
działek pod zabudowę siedliskową w sąsiedztwie 
cmentarzy – ZC, w terenie „ekosystemów leśnych i 
zaroślowych” – ZL oraz upraw rolnych – R byłoby 
działaniem niewłaściwym pod względem 
urbanistycznego kształtowania przestrzeni, biorąc 
pod uwagę rangę kulturową Kazimierza Dolnego 
jak również zachowane wartości przyrodniczo – 
krajobrazowe, które wpływają na atrakcyjność 
kulturową i turystyczną miasta. Dopuszczenie w 
tym miejscu zabudowy skutkowałoby w przyszłości 
zainwestowaniem pozostałych (wolnych) terenów, 
a tym samym zniszczeniem naturalnie 
ukształtowanego krajobrazu kulturowego. 
Docelowo wskazany obszar winien stanowić 
kontynuację istniejącego w tym miejscu sposobu 
zagospodarowania, tj. rozszerzenie funkcji 
sepulkralnej (cmentarz).  
ZWL: W obszarze pomnika historii zaproponowano 
dwie wariantowe lokalizacje zabezpieczające 
potrzeby w zakresie chowania zmarłych. Jedna z 
nich dotyczy powiększenia istniejącego cmentarza 
o teren oznaczony na rysunku studium symbolem 
Kd 49 (strefa funkcjonalno - przestrzenne nr 
10).Należy zauważyć, iż proponowana rezerwa 
terenu oznaczona symbolem Kd 49 obejmuje 
punkt widokowy umożliwiający wgląd w 
przełomową dolinę Wisły. w Części tekstowej 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
22.10.2014 
III wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 
 
22.10.2014 
III wyłożenie 
 
22.10.2014 
III wyłożenie 
 
22.10.2014 
III wyłożenie 

 
Nieradka Katarzyna 
i Krzysztof 
 
Tymowski Jarosław 
 
 
Bielecka 
Małgorzata 
 
Adamski 
Aleksander 
 
Adamski Sławomir 

studium proponowane rezerwy terenów dla 
powiększenia cmentarzy obwarowane są zapisem, 
iż w przypadku wyboru jednego z wariantów 
dopuszcza się przeznaczenie terenów 
niewybranych pod grunty rolne lub leśne. w 
związku z powyższym zwraca się uwagę, iż w 
przypadku wskazania innej lokalizacji 
zabezpieczającej teren na powiększenie 
cmentarza, dla omawianej rezerwy (ozn. symb. Kd 
49), należy utrzymać dotychczasowy charakter 
tego terenu, co umożliwi zachowanie kompozycji 
widokowej: terenów otwartych i wglądu 
przełomową dolinę Wisły. 
Uwaga nie może zostać uwzględniona ze względu 
na stanowisko WKZ, jak i Rady co do 
przeznaczenia terenu jako ZC. 

293. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Nieradka 
Katarzyna, 
Krzysztof, Zbigniew  

Powiększenie terenu 
budowlanego na 
wnioskowanej działce o 20 
m na całej jej szerokości 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i planowany 
podział działki). 

1341/1 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
W celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
znaczącego powiększania terenów budowlanych, 
co zaburzyłoby ład przestrzenny oraz 
spowodowałyby dalszą presję inwestycyjną w tym 
obszarze. W odniesieniu do obowiązującego planu 
miejscowego teren budowlany został powiększony.  
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

294. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Dunia Teresa Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane 
(zabudowa mieszkaniowa). 

573 
1649 
1755 
1761 
1770 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL + 
1649 

– 
573 
1755 
1761 
1770 

 

+ 
1649 

– 
573 
1755 
1761 
1770 

 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 573 
Działka o dużych spadkach terenu, w większości 
zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 16a „Kazimierska strefa zboczowa 
doliny dolnego Grodarza”, gdzie obowiązuje 
ochrona prawna przyrody i krajobrazu.  
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby podcinanie zboczy doliny i zbliżanie 
się zabudowy do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
 
Dz. ew. nr 1755 i 1761 
Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Działki zlokalizowane w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 11 „Czerniawy”, gdzie obowiązuje 
adaptacja stanu istniejącego. W jednostce tej 
projekt „Zmiany Studium…” nie wprowadza 
żadnego nowego terenu inwestycyjnego.  
Ponadto wnioskowane działki zlokalizowane są w 
terenie o dużych spadkach, w terenach zajętych 
przez wąwozy, niesprzyjających lokalizacji 
zabudowy. Wprowadzenie nowej zabudowy 
powodowałoby podcinanie zbocza oraz wkraczanie 
zabudowy do wąwozów podlegających szczególnej 
ochronie na terenie miasta i gminy Kazimierz 
Dolny.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
 
Dz. ew. nr 1770 
Działka położona w granicach Pomnika Historii 
Działka rolno-leśna, częściowo zajęta przez 
wąwóz, pozbawiona bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 10 „Kazimierz , 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zabudowy rozproszonej. 
295. 27.06.2011 

I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Kornacki Lech Piotr 
Tomaszewska-
Kornacka Halina  

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
ukształtowanie terenu 
sprzyja wprowadzeniu na 
wnioskowane działki 
zabudowy. 

1700 
1701 
1768 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Działki zlokalizowane w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 10 „Kazimierz , 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Działki położone są na wierzchowinie oraz na 
zboczu wąwozu, zatem nie wprowadza się nowych 
terenów budowlanych. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ. 

296. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Jarosz Marian  Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną (zabudowa 
mieszkaniowa i rekreacyjna) 
na działce prowadzona jest 
działalność rekreacyjno- 
gastronomiczna. 

999 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Utrzymuje się przeznaczenie działki R – tereny 
upraw rolnych. W pasie historycznie 
ukształtowanych sadów i ogrodów w dolinie rzeki 
ze względu na ochronę walorów krajobrazowych 
jak i dla zachowania czynnych biologicznie starych 
gleb kulturoziemnych, nie wyznacza się nowych 
terenów inwestycyjnych. 
Negatywna opinia WKZ. 

297. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Kułak Joanna Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna) 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

1967/2 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwzględnienie uwagi powiększałoby presją 
inwestycyjną w już i tak bardzo rozległym (w 
kontekście zagospodarowania miasta i gminy 
Kazimierz Dolny) obszarze budowlanym 
zlokalizowanym u zbiegu ulic Słonecznej i 
Czerniawy. 
Negatywna opinia WKZ. 

298. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Król Krystyna  1. Wrysowanie do projektu 
studium drogi dojazdowej do 
działki zgodnie z 
proponowaną lokalizacją; 
zapewnienie drogi 
dojazdowej do 
wnioskowanej działki za 
pomocą działki nr 1405 
2. Wykreślenie wpisu 

1404 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL 3.+ 
 
 

1.– 
2.– 

3.+ 
 
 

1.– 
2.– 

Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
1. Uwaga bezpodstawna. 

Ustalenia projektu „Zmiany Studium…” w części 
tekstowej utrzymują wszystkie istniejące drogi 
publiczne, jednak z uwagi na skalę rysunku i 
utrzymanie jego czytelności nie wprowadzono 
na nim wszystkich dróg dojazdowych.  Zgodnie 
z legendą, na rysunku projektu „Zmiany 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

budynku znajdującego się 
na wnioskowanej działce z 
Gminnej Ewidencji 
Zabytków; 
budynek nie spełnia definicji 
zbytku w myśl ustawy o 
ochronie zabytków i opiece 
nad zbytkami d dnia 23 lipca 
2003 roku; 
3. Skorygowanie błędu 
dotyczącego wpisu 
właściciela działki nr 1405 w 
tabeli przedstawiającej 
wykaz obiektów wpisanych 
do Gminnej Ewidencji 
Zabytków w projekcie 
studium. 

Studium…” oznaczone zostały tylko te drogi, 
które prowadzą do zwartych kompleksów 
zabudowy powyżej trzech działek budowlanych.  
Wnioskowana droga nie spełnia tego kryterium. 
Jednakże wszystkie drogi dojazdowe zostaną 
uwzględnione czy też nowo wytyczone na 
etapie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. Zawarte w projekcie „Zmiany studium…” 
wykazy obiektów zabytkowych zostały 
uzgodnione z konserwatorem zabytków i 
wprowadzone w oparciu o materiały przez niego 
udostępnione. Nie dotyczy ustaleń „Zmiany 
studium…”, gminna ewidencja zabytków jest 
odrębnym dokumentem. 

3. Skorygowano formę własności zabytku 
znajdującego się na działce. 

299. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Kociuba Andrzej  Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na tereny o 
dominującej funkcji 
mieszkaniowej z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie działek o w/w 
funkcji; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów. 

1874 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową.  
Działka zlokalizowana jest na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
negatywna opinia WKZ. 

300. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Konopka Justyna  1. Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
2. Niezgodność fragmentów 
działki  oznaczonych jako 
tereny upraw rolnych oraz 
tereny ekosystemów 
leśnych i zaroślowych ze 
stanem faktycznym. 

1702 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 10 „Kazimierz , 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Działka położona na zboczu prowadzącym ku 
wąwozom, zatem nie wprowadza się nowych 
terenów budowlanych. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ. 

301. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Daniel Aleks Zmiana przeznaczenia całej 
działki z rolnej na 
budowlaną. 

1463/4 
Kazimierz 
Dolny 

M, R  – 
 

 – 
 

Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 10 „Kazimierz, 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin z dopuszczeniem niewielkich 
uzupełnień w sąsiedztwie istniejącej zabudowy.  
Pozytywne rozpatrzenie uwagi byłoby niezgodne z 
tą zasadą i spowodowałoby wprowadzenie nowego 
terenu inwestycyjnego o znacznej powierzchni i 
zabudowanie wyeksponowanej wierzchowiny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu;; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Negatywna opinia WKZ. 

302. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Łaguna Marcin  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane; 
działki posiadają dostęp do 
drogi publicznej i mediów 

551/22 
553/9 
Kazimierz 
Dolny 

RZ  –  – Działki położone w strefie 100 m od brzegów 
Grodarza. Lokalizacja terenu przeznaczonego pod 
nową zabudowę powodowałaby naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w 
sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
100 m od cieku, zabudowa na terenach zieleni 
łęgowej, dno doliny – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

303. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Matusiak Tomasz  Zmiana użytkowania 
istniejącego na działce 
budynku garażowego na 
cele gastronomiczne; 
działka zlokalizowana jest 
przy często uczęszczanych 
szlakach turystycznych. 

2072/6 
Kazimierz 
Dolny 

MP, M +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Nie dotyczy zakresu ustaleń „Zmiany Studium…”.  
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działka miała już 
przeznaczenie MP, M - istniejące i projektowane 
tereny o dominującej funkcji pensjonatowej 
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Zgodnie z 
prawem budowlanych w ramach zabudowy 
jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację lokalu 
usługowego o powierzchni nieprzekraczającej 30% 
powierzchni budynku mieszkalnego. 



130 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

304. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 

Łaguna Anna i Piotr  Zmiana przeznaczenia 
działek na cele budowlane; 
działki posiadają dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działki znajdują się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

553/7 
551/8 
Kazimierz 
Dolny 
 

RZ  –  – Działki położone w strefie 100 m od brzegów 
Grodarza. Lokalizacja terenu przeznaczonego pod 
nową zabudowę powodowałaby naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w 
sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
100 m od cieku, zabudowa na terenach zieleni 
łęgowej, dno doliny – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

305. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
10.10.2013 
II wyłożenie 

Pisula Amelia 
i Henryk  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

1935 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Utrzymano dotychczasowe przeznaczenie 
wnioskowanego terenu wynikające z 
obowiązującego mpzp. Nie jest to teren 
predysponowany do lokalizacji zabudowy. 
Uwzględnienie uwagi powiększałoby presją 
inwestycyjną w już i tak bardzo rozległym 
(w kontekście zagospodarowania miasta i gminy 
Kazimierz Dolny) obszarze budowlanym 
zlokalizowanym u zbiegu ulic Słonecznej i 
Czerniawy. 

306. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Pisula Edyta  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów. 

1859 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar zabudowany o zwartym 
charakterze, dominujący przestrzennie nad 
obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową.  
Działka zlokalizowana jest na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – negatywna opinia WKZ i 
nieuzgodnienie ZWL. 

307. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Cywka Zdzisław  Sprzeciw wobec 
przekwalifikowania działki 
przeznaczonej na pod 
budownictwo wielorodzinne 
na budownictwo 
jednorodzinne. 

1490/4 
Kazimierz 
Dolny 

M  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwaga bezpodstawna. 
W obowiązujących materiałach planistycznych: 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kazimierz Dolny oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kazimierz Dolny, działka miała przeznaczenie pod 
zabudowę jednorodzinną MN.  
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

308. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
10.10.2013 
II wyłożenie 

Pisula Amelia 
i Henryk  
 
Pisula-Dąbrowska 
Ewa  
Dąbrowski Bohdan  

Przekształcenie działek 
rolnych na budowlane. 

1983, 1984 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Działki położone w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin.  
Działki położone na zboczu i wierzchowinie, w 
oddaleniu od terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 

309. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
09.10.2013 
II wyłożenie 

Furmaga            
Jacek  
Poniatowska-
Furmaga 
Małgorzata  

Zmiana przeznaczenia 
działek na cele produkcji 
rolnej z możliwością 
zabudowy siedliskowej; 
prowadzenie działalności 
rolniczej na w/w działkach 
wymaga konieczności 
lokalizacji na nich zabudowy 
siedliskowej; 
realizacja zapisu studium o 
rozwijaniu gospodarki 
lokalnej w oparciu o 
potencjał środowiskowy i 
kulturowy. 

1853 
1871 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Utrzymuje się przeznaczenie działek R-tereny 
rolne bez możliwości wprowadzania zabudowy. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową.  
Działka zlokalizowana jest na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – negatywna opinia WKZ i 
nieuzgodnienie ZWL. 

310. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Czarnecka Elżbieta 1. Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów 
2. Zmiana 
zaproponowanego 
przeznaczenia strefy 20A na 
tereny możliwością 
wprowadzenia zabudowy 

1907 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
1. Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 

wniesionych dla działek sąsiednich położonych 
w obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar zabudowany o zwartym 
charakterze, dominujący przestrzennie nad 
obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

działka znajduje się w 
sąsiedztwie działek 
budowlanych. 

dużej ekspozycyjności wymagającym ochrony 
przed zabudową. Działka zlokalizowana jest na 
przedpolu – ruchome punkty widokowe „Pola 
Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – negatywna opinia 
WKZ i nieuzgodnienie ZWL. 

2. Przebieg granic strefy 20a oraz obowiązujące w 
niej ustalenia wynikają z uwarunkowań 
przyrodniczo-krajobrazowych terenów 
położonych w jej granicach. Zmiana zapisów 
strefy i dopuszczenie w niej zabudowy nie 
zmieni uwarunkowań, które wskazują na 
konieczność ochrony krajobrazowej tzw. Pól 
Miejskich, jako obszaru o dużej ekspozycyjności 
wymagającym ochrony przed zabudową. 

311. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Czarnecka Elżbieta 1. Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną w 
części użytkowanej, jako 
pastwisko lub w całości. 
2. Zmiana 
zaproponowanego 
przeznaczenia strefy 20A na 
tereny możliwością 
wprowadzenia zabudowy 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

1796 
Kazimierz 
Dolny 

ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
1. Działka o charakterze rolno-leśnym, 

zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 10 „Kazimierz, 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin z dopuszczeniem niewielkich 
uzupełnień w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. 
Pozytywne rozpatrzenie uwagi byłoby 
niezgodne z tą zasadą i spowodowałoby 
wprowadzenie terenu inwestycyjnego na 
wyeksponowanej wierzchowinie. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; w celu utrzymania 
charakteru miejsca zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 

2. Przebieg granic strefy 20a oraz obowiązujące w 
niej ustalenia wynikają z uwarunkowań 
przyrodniczo-krajobrazowych terenów 
położonych w jej granicach. Zmiana zapisów 
strefy i dopuszczenie w niej zabudowy nie 
zmieni uwarunkowań, które wskazują na 
konieczność ochrony krajobrazowej tzw. Pól 
Miejskich, jako obszaru o dużej ekspozycyjności 
wymagającym ochrony przed zabudową. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

312. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Czarnecka Elżbieta 1. Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną; 
2. Zmiana 
zaproponowanego 
przeznaczenia strefy 20A na 
tereny możliwością 
wprowadzenia zabudowy 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

1799 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
1. Działka o charakterze rolno-leśnym, 

zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 10 „Kazimierz, 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin z dopuszczeniem niewielkich 
uzupełnień w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. 
Pozytywne rozpatrzenie uwagi byłoby 
niezgodne z tą zasadą i spowodowałoby 
wprowadzenie terenu inwestycyjnego na 
wyeksponowanej wierzchowinie. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz 
spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną w 
tym obszarze w formie zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ. 

2. Przebieg granic strefy 20a oraz obowiązujące w 
niej ustalenia wynikają z uwarunkowań 
przyrodniczo-krajobrazowych terenów 
położonych w jej granicach. Zmiana zapisów 
strefy i dopuszczenie w niej zabudowy nie 
zmieni uwarunkowań, które wskazują na 
konieczność ochrony krajobrazowej tzw. Pól 
Miejskich, jako obszaru o dużej ekspozycyjności 
wymagającym ochrony przed zabudową. 

313. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Zwierzchowski   
Adam  
Kuryłło Anna 
Kuryłło Grzegorz  

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane 
(zabudowa siedliskowa) 
działki posiadają dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

2038 
2039 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Działki zlokalizowane w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
Wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanych działkach 
powodowałoby wprowadzanie zabudowy na 
wyeksponowane wierzchowiny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 

314. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 
16.10.2014 
III wyłożenie 

Nowicka - 
Maruszczyk Maria                              
Dąbrowska 
Agnieszka 

1. Przeznaczenie pod 
budowę cmentarza całości 
wnioskowanych działek 
(w przypadku gdyby rada 
Gminy nie przyjęła 
określonej w projekcie 
Studium propozycji 
utworzenia cmentarza lub 
gdyby przewidywany termin 
rozpoczęcia inwestycji 
został wyznaczony po 
2014 r.); 
straty poniesione w związku 
z bezużytecznością 
pozostałej części działki 
(strefa ochronna wokół 
cmentarza) 
2. Zmiana przeznaczenia 
części działki na tereny pod 
zabudowę mieszkaniową z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej i obiektów 
służących obsłudze ruchu 
turystycznego; 
na działce istniała kiedyś 
zabudowa 
brak zaznaczenia na mapie 
ewidencyjnej podziału 
działki 1342. 

1342/1 
1342/2 
Kazimierz 
Dolny 

ZC, ZL  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Rozbudowa cmentarza wynika z zaistniałych 
potrzeb gminy Kazimierz Dolny. Utrzymanie 
wprowadzonych przez zmianę studium zapisów dla 
wnioskowanych terenów. 
Opinia WKZ z dn. 01-08-2013 r.: Dopuszczenie 
częściowego zagospodarowania terenu w/w 
działek pod zabudowę siedliskową w sąsiedztwie 
cmentarzy – ZC, w terenie „ekosystemów leśnych i 
zaroślowych” – ZL oraz upraw rolnych – R byłoby 
działaniem niewłaściwym pod względem 
urbanistycznego kształtowania przestrzeni, biorąc 
pod uwagę rangę kulturową Kazimierza Dolnego 
jak również zachowane wartości przyrodniczo – 
krajobrazowe, które wpływają na atrakcyjność 
kulturową i turystyczną miasta. Dopuszczenie w 
tym miejscu zabudowy skutkowałoby w przyszłości 
zainwestowaniem pozostałych (wolnych) terenów, 
a tym samym zniszczeniem naturalnie 
ukształtowanego krajobrazu kulturowego. 
Docelowo wskazany obszar winien stanowić 
kontynuację istniejącego w tym miejscu sposobu 
zagospodarowania, tj. rozszerzenie funkcji 
sepulkralnej (cmentarz).  
ZWL: W obszarze pomnika historii zaproponowano 
dwie wariantowe lokalizacje zabezpieczające 
potrzeby w zakresie chowania zmarłych. Jedna z 
nich dotyczy powiększenia istniejącego cmentarza 
o teren oznaczony na rysunku studium symbolem 
Kd 49 (strefa funkcjonalno - przestrzenne nr 
10).Należy zauważyć, iż proponowana rezerwa 
terenu oznaczona symbolem Kd 49 obejmuje 
punkt widokowy umożliwiający wgląd w 
przełomową dolinę Wisły. w Części tekstowej 
studium proponowane rezerwy terenów dla 
powiększenia cmentarzy obwarowane są zapisem, 
iż w przypadku wyboru jednego z wariantów 
dopuszcza się przeznaczenie terenów 
niewybranych pod grunty rolne lub leśne. w 
związku z powyższym zwraca się uwagę, iż w 
przypadku wskazania innej lokalizacji 
zabezpieczającej teren na powiększenie 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

cmentarza, dla omawianej rezerwy (ozn. symb. Kd 
49), należy utrzymać dotychczasowy charakter 
tego terenu, co umożliwi zachowanie kompozycji 
widokowej: terenów otwartych i wglądu 
przełomową dolinę Wisły. 
Uwaga nie może zostać uwzględniona ze względu 
na stanowisko WKZ, jak i Rady co do 
przeznaczenia terenu jako ZC.  

315. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Jaworski Aneta 
i Krzysztof 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie działek 
siedliskowych. 

69 
Kazimierz 
Dolny 

US, U, US1, R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono pas zabudowy na fragmencie 
działki, w nawiązaniu do sąsiednich terenów 
budowlanych. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

316. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Malik Zofia Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka sąsiaduje z innymi 
działkami budowlanymi; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów. 

1495/3 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 16b „Kazimierska strefa zboczowa 
doliny dolnego Grodarza – część południowa, 
gdzie obowiązuje adaptacja stanu istniejącego z 
możliwością minimalnych uzupełnień zabudowy w 
nisko położonych terenach.  
Uwzględnienie uwagi i kilku innych tego typu uwag 
dotyczących działek sąsiednich byłoby sprzeczne z 
ustaleniami dla jednostki 16b, ponieważ 
stanowiłoby znaczne poszerzenie terenu 
inwestycyjnego. Wprowadzenie zabudowy 
powodowałoby podcinanie zbocza doliny 
Grodarza. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Negatywna opinia WKZ. 
Duże deniwelacje terenu, strefa krawędziowa 
doliny Grodarza – nieuzgodnienie RDOŚ. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

317. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Pomarańska 
Magdalena  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie działek 
budowlanych. 

1495/2 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 16b „Kazimierska strefa zboczowa 
doliny dolnego Grodarza – część południowa, 
gdzie obowiązuje adaptacja stanu istniejącego z 
możliwością minimalnych uzupełnień zabudowy w 
nisko położonych terenach.  
Uwzględnienie uwagi i kilku innych tego typu uwag 
dotyczących działek sąsiednich byłoby sprzeczne z 
ustaleniami dla jednostki 16b, ponieważ 
stanowiłoby znaczne poszerzenie terenu 
inwestycyjnego. Wprowadzenie zabudowy 
powodowałoby podcinanie zbocza doliny 
Grodarza. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Negatywna opinia WKZ. 
Duże deniwelacje terenu, strefa krawędziowa 
doliny Grodarza – nieuzgodnienie RDOŚ. 

318. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Górecki Ignacy  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka sąsiaduje z innymi 
działkami budowlanymi; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów. 

1495/5 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 16b „Kazimierska strefa zboczowa 
doliny dolnego Grodarza – część południowa, 
gdzie obowiązuje adaptacja stanu istniejącego z 
możliwością minimalnych uzupełnień zabudowy w 
nisko położonych terenach.  
Uwzględnienie uwagi i kilku innych tego typu uwag 
dotyczących działek sąsiednich byłoby sprzeczne z 
ustaleniami dla jednostki 16b, ponieważ 
stanowiłoby znaczne poszerzenie terenu 
inwestycyjnego. Wprowadzenie zabudowy 
powodowałoby podcinanie zbocza doliny 
Grodarza. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Negatywna opinia WKZ. 
Duże deniwelacje terenu, strefa krawędziowa 
doliny Grodarza – nieuzgodnienie RDOŚ. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

319. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Bolesta Maciej Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych; 
działka posiada dostęp do 
mediów. 

1526 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka o charakterze rolno-leśnym, stanowiąca 
wąski pas pomiędzy dwoma wąwozami porośnięty 
naturalnym drzewostanem. Z uwagi na 
uwarunkowania przyrodnicze zakazuje się 
lokalizacji zabudowy. Wprowadzenie zabudowy 
powodowałoby podcinanie zbocza doliny, 
wkraczanie zabudowy do wąwozów podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Negatywna opinia WKZ. 
Duże deniwelacje terenu, strefa krawędziowa 
doliny Grodarza – nieuzgodnienie RDOŚ. 

320. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Szczubkowska 
Ewelina  

1. Sporządzenie mapy 
katastralnej w skali 1:5000 
dla projektu studium 
brak możliwości odczytania 
przeznaczenia działki 
wnioskodawcy z obecnego 
rysunku do projektu studium 
2. Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną. 

34 
Kazimierz 
Dolny 

  –  – 1. Uwaga bezpodstawna. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 
sprawie projektu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy projekt studium sporządza się na kopii 
mapy topograficznej pochodzącej z 
państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego lub wojskowej mapy 
topograficznej. Jedyną mapą dla gminy 
Kazimierz Dolny dostępną w powyższych 
zasobach jest mapa topograficzna w skali 
1:10000; 

2. Brak działki nr 34 w obrębie Kazimierz Dolny. 
321. 28.06.2011 

I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Kwiatek Anna  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane; 
działki posiadają dostęp do 
drogi publicznej. 

1734 
1737 
Kazimierz 
Dolny 
 

R, ZL  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Działki położone w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy 
i wierzchowin. Jedna z działek położona na 
wierzchowinie, druga częściowo w wąwozie w 
znacznym oddaleniu od terenów przeznaczonych 
pod zabudowę. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanych działkach 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. Nie jest to teren 
predysponowany do lokalizacji zabudowy. Grunty 
zakrzaczone i zadrzewione traktowane są jako 
substytut lasu przez WPZP i wraz z terenami 
leśnymi chronione są przed wprowadzaniem nowej 
zabudowy. 
Negatywna opinia WKZ. 

322. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Kamińska-Donaj 
Maria Agata  

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane; 
sąsiednia działka nr 267 
została przekwalifikowana 
na budowlaną pomimo 
położenia w tej samej strefie 
Kwaskowa Góra 
Wierzchowina (ochrona 
przed zabudową 
wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin). 

1658 
1659 
1677 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Działki położone w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin.  
Działki położone w znacznym oddaleniu od 
terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ. 

323. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 
12.10.2014 
III wyłożenie 

Godziszewska 
Anna Danuta 

Zmiana przeznaczenia 
działki widokowej na 
budowlaną (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka nie spełnia swojej 
funkcji gdyż drzewa 
przysłaniają widok; 
ukształtowanie terenu 
sprzyja wprowadzeniu na 
działce zabudowy. 

1882 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 10 „Kazimierz, 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin z dopuszczeniem niewielkich 
uzupełnień w sąsiedztwie istniejącej zabudowy.  
Pozytywne rozpatrzenie uwagi byłoby niezgodne z 
tą zasadą i spowodowałoby wprowadzenie terenu 
inwestycyjnego na wyeksponowanej 
wierzchowinie. Ponadto w bardzo bliskim 
sąsiedztwie (na szczycie wzniesienia) znajduje się 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

punkt widokowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

324. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 
20.10.2014 
III wyłożenie 

Pacek Jerzy Wyznaczenie na działce 
drugiego terenu 
budowlanego wraz z drogą 
dojazdową (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna). 

131 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 17 „Góry I, II, III”, gdzie 
obowiązuje adaptacja stanu istniejącego. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby powstanie drugiej linii zabudowy i 
wkraczanie inwestycji w cenne przyrodniczo tereny 
zbocza doliny Wisły.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Negatywna opinia WKZ - teren położony na górnej 
krawędzi zbocza, o znacznych walorach 
ekspozycyjnych. Wyznaczony jako druga linia 
zabudowy zakłóca porządek przestrzenny. W celu 
zachowania walorów widokowych należy 
pozostawić ten teren w dotychczasowej funkcji. 
Uwaga nie może zostać uwzględniona ze względu 
na negatywne opinie WKZ. 

325. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Kubiś Krystyna  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów. 

1689 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin.  
Działka położone w znacznym oddaleniu od 
terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ. 

326. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Wiśniewski 
Zdzisław  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej; 
brak zgody 
współwłaściciela. 

1686 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin.  
Działka położone w znacznym oddaleniu od 
terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ. 

327. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Sosnowski Janusz  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane; 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
działki posiadają dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działki znajdują się w strefie 
nr 17, w której planowane są 
nowe inwestycje budowlane. 

605 
604 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Nie wprowadza się nowych terenów 
inwestycyjnych z uwagi na lokalizację działek w 
enklawie pomiędzy wąwozami. Wprowadzenie 
zabudowy powodowałoby podcinanie zboczy i 
zbliżanie się zabudowy do wąwozów, 
podlegających szczególnej ochronie na terenie 
miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Duże deniwelacje terenu, zabudowa 
w bezpośrednim sąsiedztwie wąwozu (ochrona 
wąwozów) – nieuzgodnienie RDOŚ. 

328. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Szafran Józef 
Mieczysław  

Zmiana przeznaczenia 
działek z rolnych na 
budowlane; 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
działki posiadają dostęp do 
drogi publicznej i mediów. 

1851 
1854 
1872 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar zabudowany o zwartym 
charakterze, dominujący przestrzennie nad 
obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 20a w terenie otwartym o dużej 



141 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową.  
Działka zlokalizowana jest na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – negatywna opinia WKZ i 
nieuzgodnienie ZWL. 

329. 28.06.2011 Cięszczyk Urszula 
i Andrzej 

Uwzględnienie dojazdu do 
działek; istniał projekt 
szczegółowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego zawierający 
drogę dojazdową do tych 
działek. 

2077/1, 2077/2 
Kazimierz 
Dolny 

M  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Uwaga bezpodstawna, nie dotyczy ustaleń 
studium.  Ustalenia projektu „Zmiany Studium…”  
w części tekstowej utrzymują wszystkie istniejące 
drogi publiczne, jednak z uwagi na skalę rysunku i 
utrzymanie jego czytelności nie wprowadzono na 
nim wszystkich dróg dojazdowych. 

330. 29.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 

Plis Katarzyna 
i Leszek  

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

998 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Uwaga złożona po terminie. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 2b „Kazimierz, Przedmieście 
Krakowskie (Janowieckie)” - strefa ochrony 
konserwatorskiej. Utrzymuje się przeznaczenie 
działki R – tereny upraw rolnych. W pasie 
historycznie ukształtowanych sadów i ogrodów w 
dolinie rzeki ze względu na ochronę walorów 
krajobrazowych jak i dla zachowania czynnych 
biologicznie starych gleb kulturoziemnych, nie 
wyznacza się nowych terenów inwestycyjnych. 
Negatywna opinia WKZ. 

331. 01.07.2011 
I wyłożenie 

Michałowski 
Krzysztof  
Marmurowska-
Michałowska Halina  

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna lub zabudowa 
siedliskowa) 
na sąsiedniej działce 
znajduje się zabudowa 
siedliskowa. 

1789 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Uwaga złożona po terminie. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 10 „Kazimierz, 
Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje ochrona 
przed zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin z dopuszczeniem niewielkich 
uzupełnień w sąsiedztwie istniejącej zabudowy.  
Pozytywne rozpatrzenie uwagi byłoby niezgodne z 
tą zasadą i stanowiłoby rozpraszanie zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

332. 01.07.2011 
I wyłożenie 

Błędowska Beata  Zmiana przeznaczenia 
działki z terenów 
ekosystemów leśnych i 
zaroślowych na tereny o 
dominującej funkcji 
mieszkaniowej z 
dopuszczeniem obiektów 
służących obsłudze ruchu 
turystycznego i rekreacji; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie działek 
przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów. 

1817/2 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Uwaga złożona po terminie. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka położona w znacznym oddaleniu od 
terenów przeznaczonych pod zabudowę.  
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Skorygowano zasięg terenów leśnych. 
Ochrona „Pól Miejskich” – negatywna opinia WKZ i 
nieuzgodnienie ZWL. 

333. 04.07.2011 
I wyłożenie 
 
08.10.2013 
II wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 

Frydecki Janusz 
Frydecka Paulina  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa siedliskowa) 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

1908 
1909 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Uwaga złożona po terminie. 
Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działki położone w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową.  
Działki zlokalizowane na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”.  
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL i 
negatywna opinia WKZ - tereny położone wzdłuż 
ul. Słonecznej, na Polach Miejskich, stanowiących 
otulinę krajobrazową zabytkowego zespołu 
urbanistycznego Kazimierza Dolnego. Zgodnie z 
dotychczasowymi zasadami kształtowania 
urbanistycznego miasta tereny Pól Miejskich 
pozostawały jako tereny otwarte, bez zabudowy 
kubaturowej. Taki kierunek działań zakładał 
utrzymanie dotychczasowej skali przestrzennej 
miasta. Odstąpienie od tej zasady i wprowadzenie 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zabudowy na otwartych przestrzeniach 
(perspektywicznie z możliwością jej kontynuacji) 
jest działaniem sprzecznym z zasadami ochrony 
miasta – zarówno pod względem kulturowym jak i 
przyrodniczym). 

334. 19.05.2011 
I wyłożenie 

Irena Piekarczyk Wprowadzenie zapisu 
umożliwiającego stworzenie 
zaplecza gospodarsko-
inwentarskiego dla 
gospodarstwa 
agroturystycznego 
położonego w bezpośrednim 
sąsiedztwie wnioskowanych 
działek; 
działka posiada dostęp do 
mediów; 
ukształtowanie terenu 
sprzyja lokalizacji 
zabudowy. 

1594 
1599 
Kazimierz 
Dolny 

R  –  – Wnioskodawca błędnie wskazał obręb Wylągi – 
prawdopodobna lokalizacja działek w obrębie 
Kazimierz Dolny 
Działka nr 1594 częściowo położona w granicach 
Pomnika Historii. 
 
Dz. ew. nr 1594 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin.  
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Ponadto przez działkę przebiega gazociąg 
wysokiego ciśnienia wraz ze strefą wolną od 
zabudowy. 
Ochrona wyeksponowanych zboczy i wierzchowin 
– nieuzgodnienie RDOŚ. 
 
Dz. ew. nr 1599 
Działka położona częściowo w terenie o 
dominującej funkcji mieszkaniowej (M), gdzie 
zakazuje się lokalizacji usług agroturystyki. 

335. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Właściciele działek 
znajdujących się 
w Strefie 20a 
- Miejskie Pola 

Uwagi ogólne 
zmiana zapisów strefy 20a- 
Pola Miejskie, podstrefa 
„Zachód’, a głównie 

1907, 1796, 
1799, 1874  
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Dz. ew. nr 1907 i 1874 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Las Miejski 
- ul. Słoneczna 
(17 osób) 
 

dotyczącego bezwzględnej 
ochrony przed zabudową 
terenu otwartego krajobrazu; 
w planie zagospodarowania 
z 31.12.1975 r. 
dopuszczona była 
zabudowa zagrodowa na 
wnioskowanym obszarze. 

(uwaga dotyczy 
także działek nr 
102, 94/1, 
134/1, 135, 
128, 110/1, 
99/1, 262, 263 
położonych 
w obrębie 
Cholewianka) 

obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działki położone w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową.  
Działki zlokalizowane na przedpolu – ruchome 
punkty widokowe „Pola Miejskie”. 
Ochrona „Pól Miejskich” – negatywna opinia WKZ i 
nieuzgodnienie ZWL. 
 
Dz. ew. nr 1799 i 1796 
Działki o charakterze rolno-leśnym, zlokalizowane 
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej nr 10 
„Kazimierz, Koziorowszczyzna”, gdzie obowiązuje 
ochrona przed zabudową wyeksponowanych 
zboczy i wierzchowin z dopuszczeniem niewielkich 
uzupełnień w sąsiedztwie istniejącej zabudowy.  
Pozytywne rozpatrzenie uwagi byłoby niezgodne z 
tą zasadą i spowodowałoby wprowadzenie terenu 
inwestycyjnego na wyeksponowanej 
wierzchowinie. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ. 

336. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Doraczyński 
Krzysztof  
Doraczyński Donald  

W studium nie została 
uwzględniona uwaga z dnia 
22.09.1996 roku dotyczące 
zmiany przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną (zabudowa 
rzemieślnicza) lub zaliczenie 
jej do terenów służących 
obsłudze ruchu 
turystycznego i rekreacji z 
dopuszczeniem usług 

6 
Kazimierz 
Dolny 

RZ  –  – Działka zlokalizowana w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

komercyjnych. 
337. 04.10.2013 

II wyłożenie 
 
21.10.2014 
III wyłożenie 

Godziszewski 
Leonard Piotr  
 

Wniosek o zmianę zapisów 
w projekcie Studium 
dopuszczającą zabudowę 
mieszkaniową, oznaczoną w 
projekcie M. W sąsiedztwie 
działki są dostępne media. 
Sąsiednia działka nr 24 jest 
działką budowlaną. Po 
ścianie jednego z budynków 
przebiega granica pomiędzy 
działkami 24 i 25. W 
poprzednim projekcie z 
2010 r. był objęty zapisem 
dopuszczającym zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną. 
Proponowana zmiana jest 
spójna z kierunkami rozwoju 
Miasta i gminy Kazimierz 
Dolny i nie stanowi wpływu 
na środowisko naturalne, ani 
na walory estetyczne. 

25 
Kazimierz 
Dolny 

ZŁ  –  – Działka zlokalizowana w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią. Z tego względu nie może 
zostać uwzględniona. 

338. 04.10.2013 
II wyłożenie 
 
08.10.2013 
II wyłożenie 

Gil Tadeusz  
 

Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki nr 29 
z dotychczasowej funkcji (w 
małej części M w większości 
ZL) na M.UT przy 
wskaźnikach 20% 
zabudowa mieszkalno 
usługowa, a 40% 
biologicznie czynna, lub M 
przy wskaźnikach 30% 
mieszkaniowa i 40% 
biologicznie czynna. 

29 
Kazimierz 
Dolny 

M, ZŁ  –  – Działka zlokalizowana w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią. 

339. 07.10.2013 
II wyłożenie 
 
30.10.2014 
(data stempla 
pocztowego 
24.10.2014) 
III wyłożenie 

Deska Waldemar  Zarzut niejasnych, 
niejednoznacznych 
oznaczeń. Prośba o 
umożliwianie działalności 
pensjonatowej na całej 
powierzchni działki. 
 

51 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Utrzymano zasięg terenu budowlanego w pasie 
przylegającym do dróg (obejmuje większą część 
działki), wprowadzono przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową i pensjonatową. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

340. 21.08.2013 
II wyłożenie 

Bochenek 
Zdzisława 

Przekształcenie działki w 
całości lub w części 
umożliwiającej w przyszłości 
postawienie dwóch 
odrębnych budynków. W 
sąsiedztwie działki są działki 
mniejsze i przekształcone. 
Dojazd do działki to droga 
zwyczajowa wyodrębniona z 
działek 629, 630 i 631, w 
związku z tym dojazd do 
działki jest. 
 

631  
Kazimierz 
Dolny  

ZL, R  –  – Utrzymano dotychczasowe przeznaczenie terenu, 
wynikające z obowiązującego mpzp. 
Wprowadzenie terenu budowlanego 
wprowadziłoby drugą linię zabudowy i 
powodowałoby rozpraszanie zabudowy. Ochrona 
przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze 

341. 22.08.2013 
II wyłożenie 

Juchnowicz Ewa Przekwalifikowanie na 
działkę budowlaną w części 
pasa zabudowy w sąsiedniej 
linii zabudowy 

1301 
Kazimierz 
Dolny 

UZPk, SD, PE, 
ZL, R 

 –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka w większej części położona na terenie 
stanowiska dokumentacyjnego Kamieniołomu. W 
części wschodniej przy drodze, gdzie 
wnioskowana jest zabudowa, działka 
charakteryzuje się dużymi deniwelacjami terenu w 
formie zboczy i skarp. Dodatkowo wywnioskowanej 
części działka jest zadrzewiona. 
Lokalizacja zabudowy na tym terenie 
powodowałaby zlikwidowanie części zadrzewień, 
co naruszałoby rozporządzenie Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 

342. 30.08.2013 
II wyłożenie 

Mokijewska 
Aleksandra  
Mokijewski Robert  
Mokijewski Marcin 
 

Przekształcenie działki na 
teren zabudowy 
pensjonatowej (MP) z 
możliwością prowadzenia 
działalności usługowej lub 
MP i MW zabudowy 
wielorodzinnej. Działka 
miała przeznaczenie – 
zabudowa jednorodzinna i 
pensjonatowa, w 2003 r. 
straciła przeznaczenie 
pensjonatowej. 

1387 
Kazimierz 
Dolny 

M,MP, R, ZL +/–  +/–  Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Częściowo nieuwzględniona. 
Przeznaczenie terenu budowlanego wynikającego 
z obowiązującego planu miejscowego zmieniono 
na MP,U zabudowa pensjonatowa z 
dopuszczeniem usług komercyjnych. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

343. 13.09.2013 
II wyłożenie 
 
26.09.2014 
21.10.2014 
III wyłożenie 

Wolniak Jerzy  
 

Kolejna prośba o 
poszerzenie na całej 
powierzchni przedmiotowej 
działki terenu zabudowy pod 
usługi turystyczne 
zabudowę jednorodzinną. 
Zmiana charakteru działki 
nie zakłóci rzeźby terenu. 
Na części działki tam gdzie 
stoi budynek gospodarczy, 
działka ta była funkcjonalnie 
związana z działalnością 
pensjonatu, na części działki 
usytuowane było pole 
namiotowe jak i 
zorganizowana część 
rekreacyjna – ścieżki 
spacerowe. Od 28 maja 
2009 r. wnioskodawca na 
stałe zameldowany w 
Kazimierzu Dolnym. 
Jednakże ze względu na 
istniejący charakter 
pensjonatu oraz budynek 
gospodarczy  powoduje, iż 
formalnie nie może w nich 
zamieszkać. Wnioskodawca 
uważa, że zmiana 
charakteru działki 1394 w 
całości na zabudowę 
jednorodzinną będzie 
zalegalizowaniem stanu 
faktycznie istniejącego. 

1394 
Kazimierz 
Dolny 

U, UT, R, ZL,  +/–  +/–  Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Częściowo nieuwzględniona. 
Dodano do wskazanego w studium przeznaczenia 
dodatkowo funkcję mieszkaniową, wprowadzono 
teren przeznaczony pod zabudowę o symbolu 
U,UT,M w części działki zajętej przez budynek 
pensjonatu i teren o symbolu M,UT w części działki 
zajętej przez budynek gospodarczy. 
Pozostała niezabudowana część działki jest 
zadrzewiona. Wprowadzenie zabudowy na 
wnioskowaną działkę powodowałoby zbliżanie się 
zabudowy do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny i naruszałoby rozporządzenie Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. 
w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
Grunty zakrzaczone i zadrzewione traktowane są 
jako substytut lasu przez WPZP i wraz z terenami 
leśnymi chronione są przed wprowadzaniem nowej 
zabudowy. Brak możliwości objęcia całej 
nieruchomości terenem budowlanym ze względu 
na negatywną opinię WKZ.  
 

344. 03.10.2013 
II wyłożenie 

Sadurski Konrad  Wniosek o uwzględnienie 
działki jako teren 
budowlany. Działka leży w 
strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 16b i 
przylega bezpośrednio do 
istniejących terenów 
budowlanych. działka 
posiada bezpośredni dojazd 
utwardzoną drogą gminną, 
w bezpośredniej bliskości 

1516 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Nie jest to teren predysponowany do lokalizacji 
zabudowy, a wprowadzenie tu nawet niewielkiego 
terenu przeznaczonego pod zabudowę uruchomi 
dalszą presje inwestycyjną w tym obszarze. Grunty 
zakrzaczone i zadrzewione traktowane są jako 
substytut lasu przez WPZP i wraz z terenami 
leśnymi chronione są przed wprowadzaniem nowej 
zabudowy. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

znajduje się infrastruktura 
techniczna (woda, gaz, 
kanalizacja i prąd). 

345. 10.10.2013 
II wyłożenie 

Wojda Waldemar  Prośba o przekwalifikowanie 
z gruntów rolnych na 
budowlane (zasadna jest 
zabudowa siedliskowa, 
mieszkaniowa czy 
pensjonatowa). Produkcja 
rolna nie jest opłacalna na 
tak małej działce. 

1517 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Nie jest to teren predysponowany do lokalizacji 
zabudowy, a wprowadzenie tu nawet niewielkiego 
terenu przeznaczonego pod zabudowę uruchomi 
dalszą presje inwestycyjną w tym obszarze. Grunty 
zakrzaczone i zadrzewione traktowane są jako 
substytut lasu przez WPZP i wraz z terenami 
leśnymi chronione są przed wprowadzaniem nowej 
zabudowy. 

346. 07.10.2013 
II wyłożenie 
 
02.10.2014 
III wyłożenie 

Brodowscy Anna, 
Krzysztof  
 

Wniosek o dopuszczenie na 
działce zabudowy 
zagrodowej związanej z 
planowanym siedliskiem 
rolniczym. Inwestycja nie 
naruszałaby wartości 
istniejącego krajobrazu i 
zboczy wierzchowiny. 
Zabudowę realizowaną w 
ten sposób dopuszczę 
MPZP (wysokość  9m do 
kalenicy). Podobna 
zabudowa zagrodowa 
znajduje się już w 
sąsiedztwie. 

1661 
Kazimierz 
Dolny  

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
Wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy 
i wierzchowin. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Brak pozytywnej opinii WKZ dla wprowadzonych 
terenów budowalnych w tym obszarze. Z tego 
względu brak możliwości uwzględnienia uwagi. 

347. 04.10.2013 
II wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 

Chmurzyńscy 
Agnieszka 
i Krzysztof  

Wniosek o dopuszczenie dla 
działki 1664 lokalizacji 
budynku gospodarczego 
umożliwiającego 
prowadzenie działalności 
sadowniczej na tym terenie. 
Do studium została 
wniesiona uwaga w 2013 r. 
wniosek o dopuszczenie – 
przy zachowaniu ograniczeń 
służących ochronie 
krajobrazu – lokalizacji 
budynku gospodarczego, 
umożliwiającego 
prowadzenie tradycyjnych 
sadów. Uwaga została 
rozpatrzona pozytywnie – na 

1664 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Negatywna opinia WKZ - z tego względu uwaga 
nie może zostać uwzględniona.  
Działki w sąsiedztwie wnioskowanego terenu, jak i 
przedmiotowy teren, nie uzyskały akceptacji 
Konserwatora Zabytków, który wskazał, że tereny 
te położone są w otwartym, nieprzekształconym 
terenie pól i wąwozów, użytkowane rolniczo. 
Wprowadzenie jednostkowej, rozproszonej 
zabudowy na kilku działkach stałoby się w 
perspektywie początkiem zabudowy, wzdłuż 
wąwozu i całkowitą zmianą krajobrazu 
przyrodniczego i walorów widokowych. Działanie 
takie jest niepożądane w obszarze chronionym. 
Łączyłoby się to również ze znacznymi zmianami 
w ukształtowaniu terenu, w związku z infrastrukturą 
drogową i techniczną.). 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

działce wprowadzono teren 
przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową, 
przy czym teren ten 
wyznaczono bezpośrednio 
przy drodze, stanowiącej 
dostęp do działki.  
Taka zamiana projektu 
studium została negatywnie 
zaopiniowana przez LWKZ – 
który wskazuje na kolizje z 
zasadami ochrony 
krajobrazu i kształtowania 
zabudowy w chronionym 
Pomniku Historii. Jednak w 
uzasadnieniu swojego 
stanowiska LWKZ posłużył 
się argumentami, które nie 
dotyczą działki ze względu 
na jej położenie, jak też na 
rozpatrywanie przypadku 
zabudowy mieszkaniowej.  
Powody negatywnego 
stanowiska LWKZ, w 
przypadku przedmiotowej 
Uwagi nie mają 
zastosowania, gdyż nie 
odnoszą się do istoty 
pierwotnie sformułowanej 
treści uwagi, lecz jedynie do 
przyjętego w projekcie 
Studium, jednego z 
możliwych sposobów jej 
realizacji.  Przykładowo 
ocenie poddano lokalizację 
zabudowy mieszkaniowej 
tuż przy drodze, podczas 
kiedy w uwadze z dn. 04-10-
2013 r. wnioskowano o 
lokalizację budynku 
gospodarczego „jedynie na 
oddalonym od drogi”(przy 
czym fragment działki ma 
długość ponad 100 metrów) 

Kierując się tymi zastrzeżeniami nie ma, z punktu 
widzenia przeznaczenia budynku, różnicy we 
wprowadzonym do projektu Studium terenie 
budowlanym. Powyższe zastrzeżenia LWKZ mają 
również przełożenie na budynek o innej funkcji, 
która nadal zakłada wprowadzenie do chronionego 
obszaru i krajobrazu budynku. Odległość od drogi 
również nie ma znaczenia, wciąż cały teren działki 
to tereny położone w otwartym, 
nieprzekształconym terenie pól i wąwozów, 
użytkowane rolniczo o czym wspomina 
konserwator w swojej uwadze. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

niewyeksponowanym 
fragmencie gruntu a 
dodatkowo poprzez 
ograniczenie ekspozycji 
dzięki naturalnemu 
ukształtowaniu terenu 
(patrząc od drogi: lokalizacja 
w obniżeniu przesłoniętym 
znaczną połacią terenu 
położonego powyżej – 
odwzorowanie terenu na 
złączonej mapie 
zasadniczej. W opinii LWKZ 
wskazywano na 
„nieodwracalne niekorzystne 
zmiany w krajobrazie” 
podczas kiedy w uwadze 
podkreślano „brak 
widoczności kalenicy z 
jakiejkolwiek drogi, punktu 
widokowego czy też szlaku 
turystycznego” czyli brak 
ekspozycji w krajobrazie. W 
opinii LWKZ wskazywano na 
„dopuszczenie … siedlisk”, 
podczas kiedy w uwadze 
wnioskowano jedynie o 
pojedynczy mały budynek 
gospodarczy.  
Należy przy tym zaznaczyć, 
że instytucje uzgadniające 
nie są zapoznawane z pełną 
treścią poszczególnych 
uwag, prze co także i w 
niniejszym przypadku 
wnoszący uwagę nie mieli 
możliwości zapoznania 
LWKZ z powyższymi 
argumentami.  
W przypadku działki 
praktyczny sposób 
uwzględnienia uwagi, oparty 
na wymogach formalnych 
znacznie dalej idących niż 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

oczekiwania wnoszącego 
uwagę (wprowadzenie 
zabudowy mieszkaniowej w 
celu umożliwienia lokalizacji 
budynku gospodarczego), 
przy braku analizy 
konkretnego przypadku 
(wobec nieznajomości przez 
instytucje uzgadniające 
pełnej treści uwagi), mógł 
także jednocześnie rodzić 
co do zasady dalej idące 
potencjalne konsekwencje, 
a tym samym uzasadnione 
obawy z punktu widzenia 
ochrony krajobrazu.  
W związku z powyższym 
wnoszący uwagę proszą o 
ponowne rozpatrzenie 
możliwości tym razem 
bardziej 
zindywidualizowanego 
podejścia do sposobu 
realizacji pozytywnie już 
rozpatrzonej przez 
Burmistrza Kazimierz 
Dolnego uwagi i 
wprowadzenia do projektu 
studium takiego zapisu, 
który będzie odzwierciedlał 
istotę wnioskowanej zmiany 
a tym samym będzie dawał 
szansę na jej uwzględnienie 
także przez instytucje 
uzgadniając, a w 
szczególności LWKZ. 
Akceptując w pełni potrzebę 
ochrony krajobrazu, 
proponujemy rozważenie 
możliwości wprowadzenia 
do projektu studium 
stosownego zapisu o 
przykładowym brzmieniu w 
rodzaju: „w oparciu o analizę 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

studialna terenu pod 
względem krajobrazowym, 
dopuszcza się możliwość 
lokalizacji 
niewyeksponowanych w 
krajobrazie budynków 
gospodarczych o 
parametrach określonych w 
art. 29 ust. 1 p. 2 ustawy z 
dn. 07-07-1994 r. Prawo 
budowlane (ewent. Także 
dodatkowo po akceptacji ich 
formy przez LWKZ), 
służącym celom zgodnym z 
przeznaczeniem danego 
terenu (uprawy rolne), 
określonym w niniejszym 
studium”. 
Odwołanie się do Analizy 
studialnej terenu pod 
względem krajobrazowym” 
znajduje uzasadnienie jako 
już zastosowane w 
niniejszym studium w 
odniesieniu do otuliny 
krajobrazowej w granicach 
tego samego zespołu co 
przedmiotowa działka, tzn. 
także w obrębie Pomnika 
Historii (kierunki 
zagospodarowania, str. 21). 
Z kolei art. 29 ust. 1 p. 2 
ustawy z dn. 07-07-1994 r. 
Prawo budowlane, 
niezależnie od wyniku 
analizy studialnej 
obligatoryjne ograniczenie 
rozmiaru możliwej 
zabudowy, służące ochronie 
krajobrazu. 
Posłużenie się pojęciem 
„nieeksponowania w 
krajobrazie” jest w pełni 
spójne z zawartością 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

niniejszego projektu 
studium, w którym zostało 
niejako zdefiniowane 
poprzez utożsamienie z 
„brakiem widoczności z 
miejsc najbardziej 
uczęszczanych przez 
turystów” (kierunki 
zagospodarowania, str. 29). 

348. 14.10.2013 
II wyłożenie 

Górczyński Witold  Pytanie jakie budynki można 
wybudować na 
przedmiotowej działce. 
Klasa gruntu to IIIb i IVa. Na 
sąsiedniej działce nr 1670 
znajdują się fundamenty 
budynku. W planach 
rozpoczęcie uprawy 
ekologicznej, co wiąże się z 
koniecznością budowy 
budynku. 

1669 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Negatywna opinia WKZ - z tego względu uwaga 
nie może zostać uwzględniona.  
Działki w sąsiedztwie wnioskowanego terenu, jak i 
przedmiotowy teren, nie uzyskały akceptacji 
Konserwatora Zabytków, który wskazał, że tereny 
te położone są w otwartym, nieprzekształconym 
terenie pól i wąwozów, użytkowane rolniczo. 
Wprowadzenie jednostkowej, rozproszonej 
zabudowy na kilku działkach stałoby się w 
perspektywie początkiem zabudowy, wzdłuż 
wąwozu i całkowitą zmianą krajobrazu 
przyrodniczego i walorów widokowych. Działanie 
takie jest niepożądane w obszarze chronionym. 
Łączyłoby się to również ze znacznymi zmianami 
w ukształtowaniu terenu, w związku z infrastrukturą 
drogową i techniczną.). 
Kierując się tymi zastrzeżeniami nie ma, z punktu 
widzenia przeznaczenia budynku, różnicy we 
wprowadzonym do projektu Studium terenie 
budowlanym. Powyższe zastrzeżenia LWKZ mają 
również przełożenie na budynek o innej funkcji, 
która nadal zakłada wprowadzenie do chronionego 
obszaru i krajobrazu budynku. Odległość od drogi 
również nie ma znaczenia, wciąż cały teren działki 
to tereny położone w otwartym, 
nieprzekształconym terenie pól i wąwozów, 
użytkowane rolniczo o czym wspomina 
konserwator w swojej uwadze. 

349. 23.08.2013 
II wyłożenie 
 
08.10.2014 
III wyłożenie 

Ciuraj Krystyna 
 

Prośba o przekwalifikowanie 
części gruntu rolnego na 
budowlany w obszarze 
działki 1747. Na działce oraz 
na działce sąsiedniej 1746 
prowadzona jest uprawa 

1747 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Nie jest to teren predysponowany do lokalizacji 
zabudowy, a wprowadzenie tu nawet niewielkiego 
terenu przeznaczonego pod zabudowę uruchomi 
dalszą presje inwestycyjną w tym obszarze. 
Uwaga nie może zostać uwzględniona ze względu 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

orzecha włoskiego. W 
związku z planem dalszego 
rozwoju sadu potrzebna jest 
siedziba łącznie z 
zabudowaniami na sprzęt i 
plony. W obszarze działki 
wydzielona jest część ok. 1 
ha, ogrodzona, na której 
znajduje się stodoła. Prośba 
dotyczy przekształcenia 
około 200 m2 na grunt 
budowlany, najlepiej w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
stodoły. Alternatywnie w 
innym rejonie ogrodzonego 
obszaru z bliskim dostępem 
do drogi i w sposób nie 
kolidujący z linią 
energetyczną. 

na dwukrotną odmowę pozytywnej opinii przez 
WKZ.  

350. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Rosłoniec Beata  Prośba o zmianę działki z 
rolnej na budowlaną. 
Działka leży przy drodze 
utwardzonej, przebiega 
przez nią linia gazociągu, w 
bliskim sąsiedztwie są 
gospodarstwa domowe. 

1842 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. Powstanie obszar  
zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. Działka położona 
jest w jednostce funkcjonalno-przestrzennej 20a w 
terenie otwartym o dużej ekspozycyjności 
wymagającym ochrony przed zabudową. 

351. 03.09.2013 
II wyłożenie 

Stelmach Tomasz Propozycja rozszerzenia 
strefy możliwej zabudowy 
jednorodzinnej na całą 
działkę. Prośba o 
umożliwienie zabudowy 
północnej części działki co 
umożliwi wybudowanie 
dwóch budynków 
mieszkalnych.  

1932  
Kazimierz 
Dolny 

M, R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Utrzymano dotychczasowe przeznaczenie 
wnioskowanego terenu wynikające z 
obowiązującego mpzp. Zabudowa jest możliwa w 
południowej części działki. 

352. 16.09.2013 
II wyłożenie 

Kazik Teresa  Prośba o przekwalifikowanie 
działki z możliwością 
zabudowy. Poprzednia 
uwaga z 2011 r. nie spotkała 
się z żadną odpowiedzią. 

1934 
Kazimierz 
Dolny 

M, MP, R +/–  +/–  Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Częściowo nieuwzględniona. 
Utrzymano dotychczasowe przeznaczenie 
wnioskowanego terenu wynikające z 
obowiązującego mpzp. Zabudowa jest możliwa w 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Przedmiotowej działki nie 
ma na liście działek 
przeznaczonych pod 
zabudowę. Wokół niej 
znajdują się liczne 
zabudowania. Właścicielka 
ze względu na swój wiek nie 
obsługuje Internetu i nie 
może na bieżąco śledzić 
wszystkich informacji. 
Prośba o informacje w 
formie tradycyjnego listu. 

południowej części działki 

353. 04.10.2013 
II wyłożenie 

Rutkowska Joanna  Wniosek o przekształcenie 
w całości działki o nr 1943. 

1943 
Kazimierz 
Dolny 

M, MP, R  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Utrzymuje się zasięg terenów budowlanych 
obejmujący ok. połowę powierzchni działki. 
Uwzględnienie uwagi powiększałoby presją 
inwestycyjną w już i tak bardzo rozległym (w 
kontekście zagospodarowania miasta i gminy 
Kazimierz Dolny) obszarze budowlanym 
zlokalizowanym u zbiegu ulic Słonecznej 
i Czerniawy.  
Negatywna opinia WKZ. 

354. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Kalata Elżbieta Wnioskowany teren ul. 
Małachowskiego nie jest 
wąwozem i posiada 
rozproszoną zabudowę na 
całym odcinku. Działka 
posiada dostęp do 
uzbrojenia . W obecnej 
sytuacji jedyne możliwe 
przeznaczenie 
nieruchomości to niewielka 
zabudowa w funkcji 
mieszkaniowej. 

1947 
Kazimierz 
Dolny 
 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Utrzymano dotychczasowe przeznaczenie 
wnioskowanego terenu wynikające z 
obowiązującego mpzp. Nie jest to teren 
predysponowany do lokalizacji zabudowy, a 
wprowadzenie tu nawet niewielkiego terenu 
przeznaczonego pod zabudowę uruchomi dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Negatywna opinia WKZ. 

355. 03.10.2013 
II wyłożenie 
 
17.10.2014 
III wyłożenie 

Tobiasz Marcin  Wniosek o zmianę Studium 
w zakresie działki 2136 
poprzez zmianę 
przeznaczenia z działki 
rolnej na działkę budowlaną. 
W przypadku 
nieuwzględnienia uwagi 
odnośnie zmiany 
przeznaczenia całej działki, 
wnosi się o zmianę 

2136 
Kazimierz 
Dolny 
 

  –  – Działka powstała w wyniku połączenia działek 
1914 i 1915. 
Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Utrzymano dotychczasowe przeznaczenie 
wnioskowanego terenu wynikające z 
obowiązującego mpzp. Nie jest to teren 
predysponowany do lokalizacji zabudowy, a 
wprowadzenie tu nawet niewielkiego terenu 
przeznaczonego pod zabudowę uruchomi dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przeznaczenia w części 
przedstawionej na 
załączonym rysunku: 1) w 
wariancie pierwszym (część 
oznaczona kolorem żółtym), 
alternatywnie 2) w wariancie 
drugim (część oznaczona 
kolorem czerwonym). 

Negatywna opinia WKZ - tereny położone wzdłuż 
ul. Słonecznej, na Polach Miejskich, stanowiących 
otulinę krajobrazową zabytkowego zespołu 
urbanistycznego Kazimierza Dolnego. 
Uwaga nie może zostać uwzględniona ze względu 
na negatywna opinię WKZ. 

356. 26.08.2013 
II wyłożenie 
 
03.10.2013 
II wyłożenie 

Piądłowski Andrzej Na podstawie 
zaświadczenia z 2011 r.  
działka 33/1 była 
zakwalifikowana jako 
budowlana. O podtrzymanie 
tego zaświadczenia wystąpił 
w 2012 r. 

33/1 
Kazimierz 
Dolny 

KS, RZ  –  – W projekcie uwzględniono wszystkie tereny 
budowlane wynikające z obowiązującego planu 
miejscowego. Przedmiotowe zaświadczenie 
zostało wydanie błędnie – wnioskowana działka w 
obowiązującym planie miejscowym ma 
przeznaczenie wyłącznie RZ – łąki, pastwiska. 
Nie wprowadza się nowych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo ze 
względu na położenie działki w obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią. 

357. 22.08.2013 
II wyłożenie 

Narloch Edyta 
i Paweł  

W studium, jak i w prognozie 
oddziaływania na 
środowisko nie 
uwzględniono możliwości 
przeniesienia na inne 
miejsce (wskazane przez 
właściciela nieruchomości) 
wybudowanej w latach 70-
ych i znacznie 
rozbudowanej w latach 80-
tych stacji transformatorowej 
ST 9 Kazimierz oraz linii 
napowietrznych i kablowych  
średniego napięcia, na 
terenie nieruchomości 
położonej przy ul. Plebanka 
7 na działkach 1165, 
1163/1, 1163/3. Stację 
transformatorową 
wybudowana wbrew woli i 
zgody ówczesnej 
właścicielki i spadkobierców 
(bez zapłaty). Stacja ta 
usytuowana jest w bardzo 
bliskiej odległości tuż przy 
zabytkowym domu 

1165, 1163/1, 
1163/3 
Kazimierz 
Dolny 

MSp, ZL, M, 
MP 

 –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
– 
Uwaga dotyczy inwestycji celu publicznego, której 
lokalizacja wynika z obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Inwestycja taka nie może zgodnie z przepisami 
odrębnymi przekraczać norm w nich określonych. 
Kontrolowanie tych norm nie jest zadaniem 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy. 
Zapisy szczegółowe do terenów budowlanych 
zawierają dopuszczenie lokalizacji obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej, zatem 
możliwa jest zmiana lokalizacji przedmiotowej 
stacji transformatorowej. 
Ponadto należy zauważyć, że projekt studium w 
części tekstowej zawiera zapisy:  
„Należy dążyć do stopniowego skablowania 
wszelkich napowietrznych linii 
elektroenergetycznych w granicach Pomnika 
Historii” 
„[…] w szczególnie wartościowych miejscach 
należy dążyć do skablowania pewnych odcinków 
(np. ul. Słoneczna), ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów objętych ochroną 
konserwatorską i o wysokich walorach 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mieszkalnym ul. Plebanka 7. 
Budynek wpisany jest do 
rejestru zabytków pod nr 
A/755. W studium w części 
dotyczącej oddziaływania na 
środowisko nic się na ten 
temat nie wspomina.  
Prośba o dokonanie zmian 
w studium z uwagi na 
negatywne skutki 
oddziaływania pola 
elektromagnetycznego stacji 
transformatorowej 
pobudowanej w naszym 
ogrodzie. 

krajobrazowo – widokowych. W powyższych 
obszarach szczególnych wyklucza się realizację 
słupowych stacji transformatorowych”. 

358. 02.09.2013 
II wyłożenie 

Błaszczyńska 
Barbara  

Prośba o uwzględnienie w 
pojęcie studium jako działki 
budowlanej pod 
budownictwo domu 
jednorodzinnego. 

1327/7 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 
Działka położona jest w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr  20a  w terenie otwartym o dużej 
ekspozycyjności wymagającym ochrony przed 
zabudową. 
Ochrona „Pól Miejskich” – nieuzgodnienie ZWL. 

359. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Górecki Józef  Brak zgodny na 
przeznaczenie części działki 
jako ZL. Teren ten jest 
użytkowany rolniczo, co 
potwierdza wypis z rejestru 
gruntów. Jest to już druga 
uwaga tego Pana na ten 
temat. 
Dodatkowo wniosek o 
przekształcenie północnej 
części działki przylegającej 
do terenów budowlanych na 
zabudowę gospodarczą 
związaną z produkcją 
rolniczą. 

1574/3 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika 
Historii  
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Ponadto przez działkę przebiega gazociąg 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

wysokiego ciśnienia wraz ze strefą wolną od 
zabudowy. 

360. 04.10.2013 
II wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Bartosińska Eliza  
Kazimierski Jacek  

Wniosek o odrolnienie 
działek. Działki od 
kilkudziesięciu lat nie były 
użytkowane pod działalność 
rolniczą. Powodem była 
m.in. niewielka powierzchnia 
każdej z tych działek, oraz 
brak dojazdu (bardzo 
wysokie skarpy po obydwu 
stronach Drogi Jaśminowej. 
W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajdują się 
działki budowlane. 

1611, 1610, 
1609, 1587, 
1585 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na dz. ew. nr 1609, 1610, 1611. 
Dz. ew. nr 1585, 1587 to działki o bardzo małej 
powierzchni, zlokalizowane pomiędzy drogą a 
wąwozem. Nie jest to teren predysponowany do 
lokalizacji nowej zabudowy. 

361. 03.09.2013 
II wyłożenie 

Skoczek Stanisław 
i Teodozja 

O przekwalifikowanie 
działek zwracano się już 
dwukrotnie. Odmowa była 
motywowana tym, że działka 
145 położona jest z dala od 
zabudowań, co nie jest 
zgodne z rzeczywistością. 
Faktycznie działka położona 
jest w odległości 45 mb od 
najbliższych zabudowań do 
których doprowadzona jest 
energia elektryczna oraz 
woda. Działka znajduje się 
przy drodze wiodącej z 
Kazimierza Dolnego przy ul. 
Akacjowej, która jest 
częściowo utwardzona i 
przechodzi przy samej 
działce jako droga gruntowa 
do miejscowości 
Jeziorszczyzna. 
Działki 62 i 63 również leżą 
przy ej samej drodze. 
Wykorzystanie rolniczo tych 
działek jest nieekonomiczne, 
ponieważ są daleko 
oddalone od posiadanego 
gospodarstwa rolnego 
znajdującego się w 

1645 
Kazimierz 
Dolny 
 
62, 63  
Wylągi 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną na dz. ew. nr 1645. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na dz. ew. nr 62, 63 powodowałoby 
zbliżanie się zabudowy rozproszonej do wąwozów, 
podlegających szczególnej ochronie na terenie 
miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Skowieszynku.  
362. 08.10.2013 

II wyłożenie 
Slósarski Michał  Prośba o przekształcenie na 

działkę budowlaną lub 
siedliskową. Działki tworzą 
jeden zwarty obszar, 
posiadają dostęp do drogi 
gminnej, sieci energetycznej 
i sieci gazowej. Teren nie 
jest eksponowany 
widokowo, otoczony lasami. 
Pan chce zakupić dom 
drewniany z 1933 r. z 
Orawy, którym interesuje się 
skansen. Zamierza go 
przenieść na przedmiotowy 
teren i zrekonstruować za 
zgodą konserwatora, na 
czym Kazimierz Dolny ma 
skorzystać. (zdjęcia domu w 
załączniku). 

1822, 1823, 
1824, 1825, 
1831 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Nie jest to teren predysponowany do lokalizacji 
zabudowy, a wprowadzenie tu nawet niewielkiego 
terenu przeznaczonego pod zabudowę uruchomi 
dalszą presje inwestycyjną w tym obszarze. 
Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek sąsiednich położonych w 
obszarze Pól Miejskich spowoduje znaczny 
przyrost terenów budowlanych. 
Powstanie obszar  zabudowany 
o zwartym charakterze, dominujący przestrzennie 
nad obszarem Pomnika Historii. 

363. 13.08.2013 
II wyłożenie 

Walencik Ludwik  Wydłużenie terenu 
przeznaczonego pod 
zabudowę jednorodzinna na 
działce nr 494/3 w 
Kazimierzu Dolnym przy ul. 
Góry do 100 m w głąb 
działki 

494/3 
Kazimierz 
Dolny 

M, R  –  – Utrzymano dotychczasowe przeznaczenie 
wnioskowanego terenu wynikające z mpzp. W celu 
utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. Nie jest to 
teren predysponowany do lokalizacji zabudowy. 

364. 13.08.2013 
II wyłożenie 

Skrzeczkowski 
Paweł 

Przedłużenie terenu 
budowlanego na działce nr 
493/3 w Kazimierzu Dolny 
ul. Góry, do 100 m w głąb 
działki 

493/3 
Kazimierz 
Dolny 

M, R  –  – Utrzymano dotychczasowe przeznaczenie 
wnioskowanego terenu wynikające z mpzp. W celu 
utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. Nie jest to 
teren predysponowany do lokalizacji zabudowy. 

365. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Zarząd Powiatu 
Puławskiego 

W dniu 28 lutego 2013 r. na 
posiedzeniu Komisji 
Planowania Przestrzennego 
w Kazimierzu Dolnym 
przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Puławach 
zgłosili wniosek dotyczący 
korekty zapisu w planie 
miejscowym (aktualnie 
opracowywanym studium) 

901/1 i 901/2 
Kazimierz 
Dolny 
 
755/5, 758/4, 
746/3  
Mięćmierz-
Okale 
 
1704 

UO 
ZL 

+/–  +/–  Działki położone w granicach Pomnika Historii. 
Częściowo nieuwzględniona. 
Zmieniono zapisy dotyczące terenów UO, ZL 
zgodnie z uwagą. 
Działka ew. nr 1704 w Kazimierzu Dolnym 
zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 11 „Czerniawy”, gdzie obowiązuje 
adaptacja stanu istniejącego. W jednostce tej 
projekt „Zmiany Studium…” nie wprowadza 
żadnego nowego terenu inwestycyjnego.  
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

poprzez wprowadzenie 
dopuszczenia turystyki oraz 
kultury na działkach nr 901/1 
o pow. 0,9003 ha i nr 901/2 
o pow. 0,4619, położonych 
w Kazimierzu Dolnym przy 
ulicy Nadwiślańskiej. działki 
te lezą w terenach 
oznaczonych symbolem UO 
– usługi oświaty z usługami 
towarzyszącymi, zaplecze 
sportowe, urządzenia 
turystyczne w formie małej 
architektury, obiekty i 
urządzenia infrastruktury 
technicznej i 
komunikacyjnej.  
W opracowywanym przez 
gminę Kazimierz Dolny 
projekcie studium 
wyłożonym w dniach 5 
sierpnia do 13 września 
2013r. nie został 
uwzględniony ww. wniosek 
Powiatu Puławskiego 
dotyczący dodania funkcji 
usług turystyki i kultury. 
Jednocześnie ustalono, że 
w wyłożonym studium nie 
został uwzględniony w 
całości wniosek Zarządu 
Powiatu w Puławach z dnia 
12 czerwca 2008 r. dot. 
realizacji przedsięwzięcia 
„Budowa młodzieżowego 
ośrodka turystyczno – 
edukacyjnego” na 
nieruchomości położonej w 
obrębie Męćmierzu – Okalu 
oznaczonej nr działek 755/5, 
758/4, 746/3 o łącznej pow. 
3,9465 ha. Jak wynika z 
zapisów studium 
nieruchomość położona jest 

Kazimierz 
Dolny 

Ponadto wnioskowana działka zlokalizowana jest 
w terenie o dużych spadkach, w terenach zajętych 
przez wąwozy, niesprzyjających lokalizacji 
zabudowy. Wprowadzenie nowej zabudowy 
powodowałoby podcinanie zbocza oraz wkraczanie 
zabudowy do wąwozów podlegających szczególnej 
ochronie na terenie miasta i gminy Kazimierz 
Dolny.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Negatywna opinia WKZ. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

w strefie oznaczonej 
symbolem ZL. Ustalenia dla 
tej strefy dopuszczają 
lokalizację obiektów małej 
architektury i urządzeń 
turystycznych, dopuszczają 
również lokalizację urządzeń 
sanitarnych służących 
obsłudze ruchu 
turystycznego na 
Albrechtówce we 
wschodniej części jednostki 
krajobrazowej 4b z 
wyłączeniem obszarów 
narażonych na osuwanie się 
mas ziemnych. Z zapisów 
studium nie wynika, iż na 
nieruchomości może zostać 
zrealizowana wypożyczalnia 
rowerów, tor saneczkowy, 
pole biwakowe, o co wnosił 
Zarząd Powiatu 
wymienionym wyżej 
wnioskiem. W 
przedmiotowej sprawie 
Zarząd Powiatu kilkakrotnie 
wnosił uwagi w toku 
opracowywanego przez 
Gminę studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta i 
gminy Kazimierz Dolny. 
Mając powyższe na uwadze 
wnosi się o: 
1. Ponowne 
przeanalizowanie wniosku 
pod kątem dopuszczenia 
możliwości lokalizowania na 
terenie działki nr 901/1 i 
901/2 oprócz usług oświaty, 
również usług turystyki i 
kultury (a nie tylko urządzeń 
turystycznych). 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Ponowne 
przeanalizowanie wniosku z 
dnia 12 czerwca 2008r. i 
uwzględnienie celów nie 
ujętych w projekcie studium 
(wypożyczalnia rowerów, tor 
saneczkowy, pole 
biwakowe) na 
nieruchomości położonej w 
Męćmierzu – Okalu. 
Jednocześnie Zarząd 
Powiatu Puławskiego wnosi 
o wprowadzenie zmiany 
polegającej na 
przeznaczeniu działki nr 
1704 o pow. 0,3368 ha 
położonej w Kazimierzu 
Dolnym przy ul. Czerniawy, 
stanowiącej własność 
Powiatu Puławskiego na 
cele budownictwa 
mieszkaniowo-
pensjonatowego 
(dotychczas tereny ZL) 
Uwzględnienie wniosku w 
tym zakresie umożliwi 
Powiatowi Puławskiemu 
racjonalne i efektywne 
gospodarowanie 
nieruchomościami będącymi 
w zasobie Powiatu zgodnie 
z zasadami prawidłowej 
gospodarki, stosownie do 
art. 12 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o 
gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 
2010r. nr 102 poz. 651 z 
późn. zm.) 
Wyznaczenie 
wnioskowanych funkcji dla 
nieruchomości w procesie 
sporządzania planu 
miejscowego pozwoli 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Zarządowi Powiatu na 
podejmowanie racjonalnych 
decyzji ekonomicznych jak i 
publicznych dotyczących 
mienia Powiatu. 

366. 11.09.2014 
III wyłożenie 

Nieradka Maria  Wniosek o przekształcenie 
działki rolnej na działkę 
przeznaczoną pod 
zabudowę niską 
(jednorodzinną). Na działce 
znajduje się murowany, 
podpiwniczony budynek 
gospodarczy, wybudowany 
w roku 1960. Budynek ten 
nie został wprowadzony na 
mapę inwentaryzacji 
istniejącego stanu przy 
opracowaniu studium. Po 
drugiej tronie drogi – ul. 
Jaśminowa – dokonano tam 
zmiany na charakter 
mieszkaniowy. W odległości 
20 m znajdują się 
zabudowania mieszkaniowe. 
 
  

1586  
Kazimierz 
Dolny 

ZL, R  –  – Brak wniosku, brak uwag złożonych w poprzednich 
wyłożeniach.  
Próby wprowadzenia terenów budowalnych na 
sąsiednich nieruchomościach nie uzyskały 
pozytywnej opinii WKZ. 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin.  
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
 

367. 24.09.2014 
III wyłożenie 

Bromski Jacek  
Stowarzyszenie 
Filmowców 
Polskich 

Wniosek o usunięcie pkt. 2 
lit. D) rozdział VI, 
podrozdział VI.67. załącznik 
nr 8 do zmiany studium 
część druga Kierunki 
zagospodarowania 
określającego minimum 
powierzchni biologiczne 
czynnej na poziomie 50% 
powierzchni terenu. 
Wniosek od odstąpienia od 
dookreślenia w studium 
jakichkolwiek parametrów, 
wytycznych, zaleceń i 
wskaźników w zakresie 
standardów kształtowania 
zabudowy i zasad 
zagospodarowania 

921, 922, 931/3 
Kazimierz 
Dolny 

UT  –  – § 6 pkt. 2 rozporządzenia MI z dn. 28-04-2004 r. 
ustala wymogi dotyczące stosowania standardów 
przy zapisywaniu ustaleń części tekstowej projektu 
studium m.in. ustalenia dotyczące kierunków i 
wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów powinny w szczególności 
określać minimalne i maksymalne parametry i 
wskaźniki urbanistyczne, uwzględniające 
wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki 
i architektury oraz zrównoważonego rozwoju, 
wskazywać tereny do wyłączenia spod zabudowy, 
a także zawierać wytyczne określenia tych 
wymagań w planach miejscowych.  
W tekście Studium wszelkie parametry i wskaźniki 
określone są jako wskazane. Zapis o możliwości 
lokalizowania budynków w granicy lub w odległości 
1,5 m od granicy działki nie może zostać 
wprowadzony do Studium, ponieważ  możliwość 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przedmiotowej 
nieruchomości w 
odniesieniu do relacji 
powierzchni biologiczne 
czynnej w stosunku do 
powierzchni terenu, w 
szczególności poprzez 
zaniechanie wskazywania 
zarówno minimów, jak i 
maksimów w tej mierze i 
pozostawienie tej kwestii do 
uregulowania na etapie 
sporządzenia mpzp. 
W przypadku 
nieuwzględnienia uwag 
wniosek o wprowadzenie w 
rozdział VI, podrozdział VI.6, 
załącznik /nr 8 do studium 
jednoznacznego zapisu 
dopuszczającego przyjęcie 
w mpzp niższego o d 
przewidzianego w pkt. 2 lit. 
D) rozdział Vi, podrozdział 
VI.67 minimalnego 
parametru lub też całkowite 
jego zniesienie. 
Dopuszczenie możliwości 
sytuowania zabudowy w 
ostrej granicy działki od 
strony drogi, ewentualnie o 
dopuszczenie linii zabudowy 
z zachowaniem minimalnej 
odległości 1,5 metra od 
granicy działki od strony 
drogi.  
Wniosek o przyjęcie 
wytycznych do ustaleń mpzp 
w odniesieniu do terenów 
objętych kategorią U o braku 
ograniczeń wysokości 
posadowienia posadzki 
parteru względem terenu.  

takiej lokalizacji budynków wynika z przepisów 
odrębnych a nie dokumentu Studium. Przy braku 
takiego zapisu przepisy odrębne w tym zakresie 
będą wciąż obowiązujące i stosowane, zatem 
umieszczenie tego zapisu jest zbędne. Jeżeli plan 
miejscowy nie uniemożliwi wnioskowanej 
lokalizacji budynków zastosowanie będą miały 
przepisy odrębne dopuszczające taką lokalizację. 
Studium nie wskazuje na obowiązek określania w 
planie poziomu posadowienia posadzki parteru 
względem poziomu terenu, dlatego też nie 
zachodzi potrzeba informowania o tym czego w 
projekcie Studium nie zawarto. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

368. 26.09.2014 
III wyłożenie 

Kołakowscy Beata i 
Paweł  

Wniosek o oznaczenie 
obszaru funkcjonalno – 
przestrzennego nr 7 literami 
M, MP, tak jak to ma 
miejsce przy ul. Szkolnej. 
Ma to uzasadnienie w 
obecnym zagospodarowaniu 
tego obszaru. Na 
przedmiotowym terenie 
funkcjonują już pensjonaty, 
kwatery prywatne, pokoje do 
wynajęcia. Wprowadzenie 
proponowanego zapisu na 
obecnie zagospodarowanej 
tak a nie inaczej przestrzeni 
nie będzie zmieniało 
sposobu jej 
zagospodarowania a jedynie 
sposób ten potwierdzi.  
Na sporym fragmencie 
działki od strony ul. Szkolnej 
wzdłuż Grodarza 
wrysowano (odciętą czarną 
linią) ścieżkę dydaktyczną i 
pas zieleni urządzonej. 
Wniosek aby obie te funkcje 
znalazły się poza granicami 
działki.  

1476 
Kazimierz 
Dolny 

M, ZP  +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Brak wniosku, brak uwago po I i II wyłożeniu 
projektu studium. 
Uwaga została rozpatrzona pozytywnie w zakresie 
dodania do przeznaczenia kierunkowego dla danej 
działki zabudowy pensjonatowej. Pozostawia się 
jednak pas zieleni wzdłuż Grodarza utrzymując 
dotychczasowe przeznaczenie zgodnie z 
obowiązującym w tym terenie planem. 
Wprowadzenie zieleni od Grodarza nie 
uniemożliwia zagospodarowania przedmiotowej 
działki  pod wskazane funkcje a jedynie stanowi o 
pozostawieniu pasa terenu jako obszaru zieleni.  

369. 30.09.2014 
III wyłożenie 

Grzybowska-
Kwiecińska Lidia  

Wniosek o uwzględnienie  
możliwości zmiany 
kwalifikacji części działki 
197/3 z rolnej na 
budowlaną. Jest to duży w 
większości płaski kawałek 
terenu z dogodnym 
dojazdem, na którym można 
by było zbudować dom i 
budynek gospodarczy.  

197/1, 197/2, 
197/3 
Kazimierz 
Dolny  

197/3, 197/2 w 
części M, R, Z; 
197/1 – R, ZL 

 –  – Brak wniosku.  
Brak uwag po I i II wyłożeniu projektu zmiany 
studium. 
Na działce 197/3 został już wskazany teren pod 
zabudowę mieszkaniową w pasie od drogi. 
Wskazany teren uzupełnia charakter zabudowy 
przewidziany w tym obszarze jako zabudowa w 
układzie pasmowym wzdłuż drogi. Wnoszący 
uwagę wnioskuje o wskazanie pod zabudowę  
wycofanej od drogi części działki, będącej enklawą 
wśród  istniejącego lasu, w otoczeniu wąwozów.  
Taka lokalizacja uniemożliwia wskazanie 
wnioskowanego terenu pod zabudowę z uwagi na 
ochronę powiązań przyrodniczych i ochronę 
wąwozów przed zbliżaniem do nich zabudowy. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

370. 01.10.2014 
III wyłożenie 
 
01.10.2014 
III wyłożenie 

Piskorek Alicja  
 
 
Godziszewski Jan  

Prośba o zweryfikowanie 
decyzji przekształcenia 
działki nr 261, położonej w 
dzielnicy Góry I przy ul. 
Zbożowej. Z uwagi, że 
składająca uwagę jest 
właścicielem działki nr 
260/1, która jest jej jedyną 
własnością, zamierza się 
ubiegać o jej 
przekształcenie. Protest 
składa z powodu uzbrojenia 
działki. Do działki 260/1 
doprowadzona jest woda to 
tylko przyłącze przewodem 
elastycznym zbyt małym do 
podłączenia większej ilości 
odbiorców. Z tego przyłącza 
korzystają już rodzice 
składającej uwagę, z którymi 
obecnie mieszka. To samo 
dotyczy przyłącza gazu. 
Nadmienia, ze właściciel 
działki 260/2 będzie się 
ubiegał o pozwolenie na 
budowę, ponieważ jego 
działka jest już budowlana.  

261 
Kazimierz 
Dolny 

M, R, ZL  –  – Uwaga nie może zostać uwzględniona – brak 
istniejących przyłączy mediów na działce nie 
stanowi przeciwwskazań do jej przekształcenia.  
Właściwe uzbrojenie działek następuje na 
późniejszym etapie. 
 

371. 02.10.2014 
III wyłożenie 

Kosmala Izabella  Działka zliczona jest do  
niebudowlanych 
(rolniczych), chociaż w 
poprzednio wyłożonych 
studium działka była 
kwalifikowana jako 
budowlana – dodatkowo 
wszystkie działki w 
okolicach zostały 
przekształcone na 
budowlane. 
Prośba o ponowne 
zakwalifikowanie działki jako 
budowlanej lub poprawienie 
ewentualnej pomyłki.  

27  
Kazimierz 
Dolny 

RZ  –  – Wniosek z dn. 29-03-1999 r. uwzględniona.  
Brak uwago po I i II wyłożeniu.  
Działka zlokalizowana w terenach szczególnego 
zagrożenia powodzią – z tego względu uwaga nie 
może zostać uwzględniona. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

372. 02.10.2014 
III wyłożenie 

Stachyra-Wolska 
Joanna  

Brak oznaczenia w kategorii 
drogi ul. Cmentarnej przy 
której położona jest działka. 
Wniosek o wykreślenie z 
projektu planowanego na 
działce i działkach 
przyległych ZC (cmentarz), 
jako teren zbyt blisko 
położony istniejącej 
zabudowy i terenów 
budowlanych. 
Istniejąca ulica Cmentarna, 
na odcinku wzdłuż muru 
cmentarnego jest jedynym 
dojazdem do działki, która w 
obowiązującym mpzp jest 
działka budowlaną i nie 
może zostać pozbawiona 
dojazdu. 
Wg części tekstowej tereny 
cmentarzy ZC wyznacza się 
jako strefie wolną od 
zabudowy w odległości 50 m 
od cmentarza. Zapis ten 
pozostaje w sprzeczności ze 
stanem faktycznym, 
ponieważ teren ZC w 
odległości mniejszej niż 50 
m od istniejących 
zabudowań. W 
procedowanym studium 
przewidziano nowe tereny 
na rozbudowę cmentarza od 
strony ul. Dębowe Góry co 
powoduje, że projektowany 
teren cmentarza na mojej 
działce jest zbędny.  

1086/2 
Kazimierz 
Dolny 

ZL, ZC  –  – Brak wniosku i uwago po I i II wyłożeniu projektu 
studium.  
Zasięg terenów ZC przeniesiony z mpzp z roku 
1998 r. oraz 2003 r. Niezbędne jest 
zabezpieczenie odpowiedniej powierzchni terenu 
pod realizację inwestycji, która stanowi cel 
publiczny a jednocześnie odpowiada istniejącym i 
perspektywicznym zapotrzebowaniem na teren 
cmentarza w gminie Kazimierz Dolny. Fakt, że 
strefa sanitarna od cmentarza obejmuje tereny 
wskazane pod zabudowę nie jest sprzeczny z 
przepisami prawa a jedynie wymaga uściślenia i 
doprecyzowania na etapie miejscowego planu 
odpowiedniej linii zabudowy, która uniemożliwi 
wprowadzenie nowych budynków w tej właśnie 
strefie, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 
 

373. 16.10.2014 
III wyłożenie 

Syszkowska 
Genowefa 

Działka nie został ujęta w 
studium. Działki sąsiadujące 
zostały objęte zmianą, w 
związku z tym składająca 
uwagę wnosi o 
umieszczenie powyższej 
działki w zmianach.  

506/2  
Kazimierz 
Dolny 

R 
 

 –  – Brak wniosku. 
Brak uwag po I i II wyłożeniu projektu studium.  
Uwzględnienie wniosku spowodowałoby 
konieczność ponowienia procedury, ze względu na 
to, że teren nie był rozpatrywany pod kątem 
przekształcenia na teren budowlany ponieważ brak  
było wcześniejszego wniosku i uwag.  
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Wnioskowany teren jest terenem otwartym i 
wyeksponowanym w granicach Pomnika Historii. 
 

374. 23.10.2014 
III wyłożenie 

Kiljańska Anna  
 

Prośba o zakwalifikowanie 
działki wg symbolu M, UT – 
tereny o dominującej funkcji 
mieszkaniowej 
z dopuszczeniem obiektów 
służących obsłudze ruchu 
turystycznego i rekreacji lub 
zakwalifikowanie wg 
symbolu M, MP – tereny o 
dominującej funkcji 
mieszkaniowej 
z dopuszczeniem funkcji  
pensjonatowej lub na terenie 
o obecnym symbolu R – 
dopuszczenie zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tj. założenie 
siedliska i możliwość 
wybudowania na działce 
budynku mieszkalnego.  

1529 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Brak wniosku, brak wcześniejszych uwag. 
Działki w sąsiedztwie wnioskowanego terenu nie 
uzyskały akceptacji Konserwatora Zabytków, który 
wskazał, że tereny te położone są w otwartym, 
nieprzekształconym terenie pól i wąwozów, 
użytkowane rolniczo. Wprowadzenie jednostkowej, 
rozproszonej zabudowy na kilku działkach stałoby 
się w perspektywie początkiem zabudowy, wzdłuż 
wąwozu i całkowitą zmianą krajobrazu 
przyrodniczego i walorów widokowych. Działanie 
takie jest niepożądane w obszarze chronionym. 
Łączyłoby się to również ze znacznymi zmianami 
w ukształtowaniu terenu, w związku z infrastrukturą 
drogową i techniczną.). 
Pomimo wcześniejszego pozytywnego 
rozpatrzenia uwag na działkach sąsiednich, teren 
ten ponownie uzyskał negatywną opinię WKZ.  
 

375. 24.10.2014 
III wyłożenie 

Skrodzki Krzysztof  Prośba o przekształcenie 
części działki na cele 
mieszkaniowe. Na działce 
usytuowany jest budynek 
gospodarczy który 
zamieszkiwany przez 
poprzednich właścicieli. 
Dziaka ma dostęp do 
wszystkich mediów, leży w 
sąsiedztwie działek 
budowlanych. Pozostała 
część działki może pozostać 
jako rolna. 
 

1808 
Kazimierz 
Dolny 

R, ZL  –  – Na posiedzeniu w dn.25-02-2014 r. KRM 
wprowadzenie terenu budowlanego na dz. 1808 
w Kazimierzu Dolnym. Negatywna opinia WKZ. 
Z tego względu uwaga  nie może zostać 
uwzględniona.  
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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 
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nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
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Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 
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376. 24.05.2011 
I wyłożenie 
 
28.06.2011 
I wyłożenie 
 
28.06.2011 
I wyłożenie 
 
08.09.2014 
III wyłożenie 

Woźniakiewicz – 
Dziadosz Maria  
 
Szejnert Małgorzata  
 
 
Pniewski Bartłomiej  
 
 
Woźniakiewicz-
Dziadosz Maria  
 

Prośba o zmianę decyzji 
dotyczącej poszerzenia 
terenu odrolnionego; 
odrolnienie stwarza realne 
niebezpieczeństwo 
unicestwienia unikalnych 
walorów krajobrazowych i 
turystycznych tego miejsca; 
nowa zabudowa zasłoni 
zabytkowy wiatrak oraz 
widok na zamek w Janowcu. 

34 
Mięćmierz 
Okale 

M, R  –  – Działka zlokalizowana w granicach Pomnika 
Historii. 
Wprowadzenie terenu budowlanego zostało 
pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
Teren przeszedł pozytywnie uzgodnienia, dlatego 
brak uzasadnienia formalnego dla uwzględnienia 
uwagi. 
 

377. 26.05.2011 
I wyłożenie 

Skwarek Anna  Zmiana przeznaczenia 
działek na tereny z 
możliwością zabudowy 
mieszkaniowej w linii 
istniejącej zabudowy tzw. 
„Starego Okala” oraz wzdłuż 
drogi Okale-Dąbrówka; 
działki znajdują się w linii 
istniejącej zabudowy; 
działki posiadają dostęp do 
mediów. 

671/4 
673/2 
Mięćmierz 
Okale 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Naniesiono istniejące zabudowania. 
Działki rolne, zlokalizowane w korytarzu 
ekologicznym o randze krajowej, systemie 
ekologicznym gminy. 
Działki położone w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 27 „Uroczysko Okale (wąwóz)” 
gdzie wskazana jest adaptacja stanu istniejącego i 
ochrona krajobrazu. 
Działki położone w oddaleniu od zwartego 
kompleksu zabudowy wzdłuż drogi nr 107840L. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

378. 30.05.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Maciąg Marzanna  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane; 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie działek 
budowlanych 
podział działki zgodnie z 
załączoną mapą. 

723/1 
723/2 
723/3 
Mięćmierz 
Okale 

R, ZL  – 
 

 – 
 

Działki zlokalizowane w korytarzu ekologicznym o 
randze krajowej, systemie ekologicznym gminy. 
Działki położone w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 27 „Uroczysko Okale (wąwóz)” 
gdzie wskazana jest adaptacja stanu istniejącego i 
ochrona krajobrazu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

379. 03.06.2011 
I wyłożenie 
 
18.09.2013 
II wyłożenie 

Gajewski Dominik  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane z 
możliwością zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

141 
142/2 
Mięćmierz 
Okale 

R  –  – Działki zlokalizowane w granicach Pomnika 
Historii. 
Działki zlokalizowane w korytarzu ekologicznym o 
randze krajowej, systemie ekologicznym gminy, w 
strefie funkcjonalno-przestrzennej nr 27 
„Uroczysko Okale (wąwóz)” gdzie wskazana jest 
adaptacja stanu istniejącego i ochrona krajobrazu. 
Działki położone w oddaleniu od zwartego 
kompleksu zabudowy wzdłuż drogi nr 107840L 
objętego ochroną krajobrazu kulturowego 
ochronionego przed zmianą tożsamości. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

380. 06.06.2011 
I wyłożenie 

Kuzioła Tomasz  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka jest położona w 
istniejącej linii zabudowy. 

663/9  
Mięćmierz 
Okale 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Poszerzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową w północno-wschodniej części 
wnioskowanej działki, w nawiązaniu do 
sąsiedniego terenu budowlanego. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

381. 06.06.2011 
I wyłożenie 

Owczarz Anna  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka jest położona w 
istniejącej linii zabudowy. 

663/10 
Mięćmierz 
Okale 

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Poszerzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową w północno-wschodniej części 
wnioskowanej działki, w nawiązaniu do 
sąsiedniego terenu budowlanego. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

382. 09.06.2011 
I wyłożenie 
 
30.09.2013 
II wyłożenie 

Samcik Antoni  
 
 
Małecka Agnieszka  

Zmiana przeznaczenia całej 
działki z rolnej na 
budowlaną; 
na działce znajdują się 
fundamenty starych 
budynków. 

85 
Mięćmierz 
Okale 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową w części wnioskowanej działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

383. 10.06.2011 
I wyłożenie 

Zdebiak Jadwiga 
Grażyna 

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane; 
działki znajdują się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

156 
167/3 
168/3 
Mięćmierz 
Okale 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka zlokalizowana w granicach Pomnika 
Historii. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
został poszerzony o część działki nr 167/3, 
wyrównanie do sąsiednich terenów budowlanych. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

384. 14.06.2011 
I wyłożenie 

Sanecka Katarzyna  
Kopania Teresa  
Czarnota Halina 

Wprowadzenie na 
wnioskowaną działkę 
zabudowy (od strony wsi 
Podgórz); 
na terenie działki znajdują 
się pozostałości po 
zabudowaniach. 

661 
Mięćmierz 
Okale 

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 27 „Uroczysko Okale (wąwóz)” 
gdzie wskazana jest adaptacja stanu istniejącego i 
ochrona krajobrazu. 
W części tzw. Starego Okala poszerzono teren 
budowlany umożliwiający zlokalizowanie na 
działce jednego budynku mieszkalnego na mniej 
wyeksponowanej części zbocza. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

385. 16.06.2011 
I wyłożenie 

Paliszewska Agata  Zmiana przeznaczenia 
części działki na budowlaną 
(pas zabudowy na płd-zach 
od drogi Okale-Dąbrówka, 
szerokość 100-150 m); 
na działce znajduje się 
zabudowa letniskowa; 
działka sąsiaduje 
bezpośrednio z działkami 
budowlanymi. 

668/4 
Mięćmierz 
Okale 

R  –  – Działka rolna, zlokalizowana w korytarzu 
ekologicznym o randze krajowej, systemie 
ekologicznym gminy. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 27 „Uroczysko Okale (wąwóz)” 
gdzie wskazana jest adaptacja stanu istniejącego i 
ochrona krajobrazu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

386. 16.06.2011 
I wyłożenie 

Kozłowski Tomasz  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

668/3 
Mięćmierz 
Okale 

R  –  – Działka rolna, zlokalizowana w korytarzu 
ekologicznym o randze krajowej, systemie 
ekologicznym gminy. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 27 „Uroczysko Okale (wąwóz)” 
gdzie wskazana jest adaptacja stanu istniejącego i 
ochrona krajobrazu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

387. 16.06.2011 
I wyłożenie 

Nowak Andrzej Zmiana przeznaczenia 
działek z rolnych na 
budowlane; 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

43 
44 
Mięćmierz 
Okale 
 

R  – 
 
 
 

 – 
 
 
 

Brak zlokalizowanej działki nr 43. Na mapach 
ewidencyjnych brak działki nr 44 – oznaczono 
działkę 44/1. 
Działka nr 44/1 oddalona od terenów 
przeznaczonych pod zabudowę.  
Działka zlokalizowana w obszarze NATURA 2000 
– Ostoja Siedliskowa – Przełom Wisły w 
Małopolsce. Ponadto położona jest w strefie 
funkcjonalno-przestrzennej nr 4a „Męćmierska 
strefa krawędziowa przełomu Wisły”, gdzie 
obowiązuje ścisła ochrona krajobrazowa bez 
prawa zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

388. 17.06.2011 
I wyłożenie 

Sikora Zofia  Zmiana przeznaczenia 
fragmentu działki na 
budowlaną (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych; 
działka posiada zbyt małą 
powierzchnię by 
wykorzystywać ją rolniczo. 

751/2 
Mięćmierz 
Okale 
 

R  –  – Działka zlokalizowana w granicach Pomnika 
Historii. 
Brak możliwości wprowadzenia zabudowy 
ze względu na ochronę terenów leśnych 
i zaroślowych – nieuzgodnienie RDOŚ.   

389. 17.06.2011 
I wyłożenie 

Błaszczak Piotr  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane; 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

145 
146 
Mięćmierz 
Okale 
 

R  –  – Działka zlokalizowana w granicach Pomnika 
Historii. 
Działki zlokalizowane w korytarzu ekologicznym o 
randze krajowej, systemie ekologicznym gminy, w 
strefie funkcjonalno-przestrzennej nr 27 
„Uroczysko Okale (wąwóz)” gdzie wskazana jest 
adaptacja stanu istniejącego i ochrona krajobrazu. 
Działki położone w oddaleniu od zwartego 
kompleksu zabudowy wzdłuż drogi nr 107840L 
objętego ochroną krajobrazu kulturowego 
ochronionego przed zmianą tożsamości. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

390. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Korzeniowski 
Mirosław  

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną (odtworzenie 
siedliska) 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 
 

663/6 
Mięćmierz 
Okale 
 

R, ZL  –  – Działka rolna, zlokalizowana w korytarzu 
ekologicznym o randze krajowej, systemie 
ekologicznym gminy. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 27 „Uroczysko Okale (wąwóz)” 
gdzie wskazana jest adaptacja stanu istniejącego i 
ochrona krajobrazu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

391. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Eciak Ewa 
Małgorzata  

Zmiana przeznaczenia 
części działki na budowlaną 
w istniejącej linii zabudowy; 
działka sąsiaduje z innymi 
działkami budowlanymi. 

672 
Mięćmierz 
Okale 
 

R  –  – Działka rolna, zlokalizowana w korytarzu 
ekologicznym o randze krajowej, systemie 
ekologicznym gminy. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 27 „Uroczysko Okale (wąwóz)” 
gdzie wskazana jest adaptacja stanu istniejącego i 
ochrona krajobrazu. 
Działka położona w oddaleniu od zwartego 
kompleksu zabudowy wzdłuż drogi nr 107840L. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

392. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
19.10.2014 
III wyłożenie 

Zelent Joanna  Wprowadzenie na 
wnioskowaną działkę 
zabudowy (od strony wsi 
Podgórz); 
działka była kiedyś 
zabudowana. 

658/1 
Mięćmierz 
Okale 
 

R, ZL, M  –  – Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 27 „Uroczysko Okale (wąwóz)” 
gdzie wskazana jest adaptacja stanu istniejącego 
i ochrona krajobrazu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Poszerzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową w północno-wschodniej części 
wnioskowanej działki, w nawiązaniu do 
sąsiedniego terenu budowlanego. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Działka w części od głównej drogi objęta jest 
terenem budowlanym.  
Wskazanie nowego terenu budowlanego 
spowodowałoby konieczność ponowienia 
procedury. 
Z tego względu uwaga nie może zostać 
rozpatrzona pozytywnie. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

393. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Materek Ewa  Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną. 

607 
Mięćmierz 
Okale 
 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Brak zlokalizowanej działki, oznaczono działki 
607/1 i 607/2 
Poszerzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową w północno-wschodniej części 
wnioskowanej działki, w nawiązaniu do 
sąsiedniego terenu budowlanego. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

394. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
09.10.2013 
II wyłożenie 

Grabowski Bogdan  
Grabowska Danuta  

Zmiana przeznaczenia 
części działki z rolnej na 
budowlaną siedliskową 
(winnica); działka znajduje 
się w bezpośrednim 
sąsiedztwie działek 
siedliskowych. 
 

70/1 
Mięćmierz 
Okale 
 

R  – 
 
 

 – 
 
 

Działka rolna, zlokalizowana w korytarzu 
ekologicznym o randze krajowej, systemie 
ekologicznym gminy. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 27 „Uroczysko Okale (wąwóz)” 
gdzie wskazana jest adaptacja stanu istniejącego i 
ochrona krajobrazu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Nie jest to teren predysponowany do lokalizacji 
zabudowy (teren wolny od zabudowy, 
wyeksponowany widokowo). 

395. 11.10.2013 
II wyłożenie 

Nowacki Tadeusz  Prośba o przekwalifikowanie 
działki na funkcję 
rekreacyjno-widokową z 
możliwością zabudowy 
drewnianej lub przeniesienie 
drewnianych domów 
zabytkowych z okolic 
Lubelszczyzny. Takie 
przekształcenie 
umożliwiłoby współdziałanie 
z konserwatorami zabytków 
i przyrody w obsłudze ruchu 
turystycznego i 
poznawczego oraz 
zapewnienie merytorycznej 

70/2 
Mięćmierz 
Okale 

R  –  – Działka rolna, zlokalizowana w korytarzu 
ekologicznym o randze krajowej, systemie 
ekologicznym gminy. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 27 „Uroczysko Okale (wąwóz)” 
gdzie wskazana jest adaptacja stanu istniejącego i 
ochrona krajobrazu. Ochrona przyrody i 
krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną 
w tym obszarze w formie zabudowy rozproszonej. 
Nie jest to teren predysponowany do lokalizacji 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

obsługi turystów, stworzenie 
przez konserwatorów  i 
ekologów tras 
wycieczkowych, rowerowych 
i pieszych dla obywateli UE, 
a także ekologicznych 
ścieżek poznawania 
przyrody i pracy polskich 
rolników. 

zabudowy (teren wolny od zabudowy, 
wyeksponowany widokowo). 

396. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
10.10.2014 
10.10.2014 
III wyłożenie 
 
10.10.2014 
10.10.2014 
III wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 
 

Samcik Arkadiusz  
 
 
Samcik Arkadiusz  
 
 
 
Samcik Krzysztof  
 
 
 
Samcik Krystyna 
 
 
Samcik Paweł  
 
 
Nowaczek Anna  
 
 
Skocz Sylwia  
 
 
Nowaczek 
Grzegorz  
 
Samcik Krzysztof  
 
 
Samcik Seweryn  
 
 
Samcik Arkadiusz  
 
 

Wyznaczenie na 
wnioskowanych działkach 
terenu pod zabudowę na 
terenie tzw. Starego Okala; 
ponadto przeznaczenie 
części działki nr 89 pod 
zabudowę (od strony drogi), 
poszerzenie pasa zabudowy 
na działce nr 657 o teren 
zalesiony (od strony drogi). 
 

89 
657 
Mięćmierz 
Okale 
 

M, R, ZL  –  – Działki położone w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 27 „Uroczysko Okale (wąwóz)” 
gdzie wskazana jest adaptacja stanu istniejącego 
i ochrona krajobrazu. 
 
Dz. 89 
Wskazanie nowego terenu budowlanego 
spowodowałoby konieczność ponowienia 
procedury. Z tego względu uwaga nie może zostać 
rozpatrzona pozytywnie. 
 
Dz. 657 
Uwaga nie może zostać uwzględniona w zakresie 
wskazania zabudowy na terenie leśnym z uwagi na 
położenie w obszarze Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego, w którym obowiązuje zakaz 
wycinki zadrzewień śródpolnych i ekosystemów 
leśnych. W części gdzie zadrzewienia nie 
występują teren został już wskazany pod 
zabudowę w wersji wyłożonej do trzeciego 
publicznego wglądu. 
Wskazanie nowego terenu budowlanego na 
terenie Starego Okala spowodowałoby 
konieczność ponowienia procedury. Z tego 
względu uwaga nie może zostać rozpatrzona 
pozytywnie. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23.10.2014 
III wyłożenie 

Samcik Piotr  

397. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Parys Agata i Piotr  Przeznaczenie części działki 
pod zabudowę letniskową 
(rekonstrukcja rządcówki); 
na terenie działki 
zlokalizowane było kiedyś 
gospodarstwo rolne 
(dokumentacja 
archeologiczna). 

67 
Mięćmierz 
Okale 
 

R, ZL  –  – Działka zlokalizowana w obszarze NATURA 2000 
– Ostoja Siedliskowa – Przełom Wisły w 
Małopolsce. Ponadto położona jest w strefie 
funkcjonalno-przestrzennej nr 4a „Męćmierska 
strefa krawędziowa przełomu Wisły”, gdzie 
obowiązuje ścisła ochrona krajobrazowa bez 
prawa zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

398. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno 
Handlowe "Parys" 
Sp. z o.o. 

Przeznaczenie części 
działek pod zabudowę 
letniskową (wzdłuż drogi 
gminnej prowadzącej z 
Dąbrówki w kierunku Wisły); 
odtworzenie oryginalnej 
zabudowy wiejskiej. 

675 
676 
677 
Mięćmierz 
Okale 
 

R, ZL  –  – Działki rolne, zlokalizowane w korytarzu 
ekologicznym o randze krajowej, systemie 
ekologicznym gminy. 
Działki położone w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 27 „Uroczysko Okale (wąwóz)” 
gdzie wskazana jest adaptacja stanu istniejącego i 
ochrona krajobrazu. 
Działki położone w oddaleniu od zwartego 
kompleksu zabudowy wzdłuż drogi nr 107840L. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

399. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Warnijak Maciej  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa); 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

750 
Mięćmierz 
Okale 
 

ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka zlokalizowana w granicach Pomnika 
Historii. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
został poszerzony na część wnioskowanej działki, 
wyrównanie do istniejącego terenu budowlanego. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

400. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno 
Handlowe "Parys" 
Sp. z o.o. 
 

Poszerzenie terenu usług 
turystycznych na 
wnioskowanych działkach o 
obszar na jakim znajdują się 
budynki; 
w projekcie studium teren 
usług turystycznych nie 
obejmuje w całości lokacji 
żadnego z budynków 
hodowlanych. 

731/1 
731/3 
Mięćmierz 
Okale 
 

UT, R, ZL  –  – Wskazano tereny budowlane zgodnie 
z obowiązującym planem miejscowym obejmujące 
istniejące zabudowania, nie wyznaczono nowych 
terenów inwestycyjnych. 
Działka zlokalizowana w korytarzu ekologicznym o 
randze krajowej, systemie ekologicznym gminy. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 27 „Uroczysko Okale (wąwóz)” 
gdzie wskazana jest adaptacja stanu istniejącego i 
ochrona krajobrazu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

401. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
28.06.2011 
I wyłożenie 

Pniewski Bartłomiej  
 
 
Szejnert Małgorzata  

Zmniejszenie terenu 
inwestycyjnego do części 
działki mieszczącej się w 
istniejącej linii zabudowy; 
działka znajduje się na 
terenie planowanego 
Zespołu Przyrodniczo- 
Krajobrazowego. 

600 
Mięćmierz 
Okale 
 

M, R  –  – Teren zabudowy mieszkaniowej został 
wyznaczony równo z sąsiednimi terenami 
budowlanymi. 

402. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
28.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 
 
24.10.2014 

Szejnert Małgorzata  
 
 
Pniewski Bartłomiej  
 
 
Pniewski Bartłomiej  
 
 
Pniewski Bartłomiej  
 
 
Szejnert Małgorzata  
 
 
Koźniewska Ewa  
 
 
Juszczak Wiesław  

Przywrócenie całości działki 
charakteru rolnego; 
prawomocny wyrok NSA z 
dnia 26.05.1995 r. sygn. akt 
IV SA 186/94 zakazujący 
zabudowy wnioskowanej 
działki. 

48/1 
Mięćmierz 
Okale 
 

M, R  –  – Nie ma takiego wyroku NSA (błędna sygnatura?). 
Działka w obowiązującym planie w części 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i w takim zasięgu została 
przeniesiona do projektu „Zmiany Studium…”; w 
terenie fundamenty. 
Istniejący teren budowlany przeniesiony z 
obwiązującego mpzp z 1998 r.  
Uwzględnienie uwagi naraziłoby gminę na 
konieczność zapłaty właścicielowi działki 
odszkodowania z tytułu utraty wartości działki. Z 
tego względu uwaga nie może zostać 
uwzględniona. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 

 
 
Braniewski 
Waldemar  

403. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Towarzystwo opieki 
nad zabytkami 
Oddział w 
Kazimierzu Dolnym 

1. Działka przy drodze od 
wiatraka w Męćmierzu w 
kierunku Wąwozu 
Okalskiego. W studium 
wyznaczono jako istniejącą 
zabudowę fundamenty 
budowli nielegalnej – 
wniosek o wykreślenie 
symbolu. 
2.Wąwóz Okalski – nie 
naniesiono, nowopowstałej 
zabudowy, która oszpeca 
krajobraz wąwozu – wniosek 
o wydanie nakazu 
rozebrania ogrodzeń, które 
przegradzają trasę migracji 
zwierząt, wyznaczoną w 
obowiązującym mpzp. 

48/1 
Mięćmierz 
Okale 
 

M, R  –  – 1. Działka w obowiązującym planie w części 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i w takim zasięgu została 
przeniesiona do projektu „Zmiany Studium…”. 
Istniejący teren budowlany przeniesiony z 
obwiązującego mpzp z 1998 r.  
Uwzględnienie uwagi naraziłoby gminę na 
konieczność zapłaty właścicielowi działki 
odszkodowania z tytułu utraty wartości działki. Z 
tego względu uwaga nie może zostać 
uwzględniona. 
2. Uwaga nie dotyczy zakresu opracowania 
„Zmiany studium…”. 

404. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
28.06.2011 
I wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 

Pniewski Bartłomiej  
 
 
Szejnert Małgorzata  
 
 
Koźniewska Ewa  
 
 
Juszczak Wiesław  
 
 
Braniewski 
Waldemar  
 
Pniewski Bartłomiej  
 

Zlikwidowanie z  
wnioskowanej działki 
planowanego terenu 
inwestycyjnego. 
 

189 
Mięćmierz 
Okale 
 

M, ZL  –  – Działka zlokalizowana w granicach Pomnika 
Historii. 
Teren zabudowy mieszkaniowej został 
wyznaczony równo z sąsiednimi terenami 
budowlanymi. W takim zakresie teren uzyskał 
pozytywną opinię WKZ. 
Tren został uzgodniony przez odpowiednie 
instytucje, jego zagospodarowanie może zostać 
ograniczone na etapie sporządzania mpzp. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

405. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
10.10.2013 
II wyłożenie 

Dąbrowski Bohdan 
Pisula-Dąbrowska 
Ewa  
 

Sprzeciw wobec 
niemożności wprowadzania 
zabudowy na wnioskowanej 
działce; działka usytuowana 
poza tzw. rękawami 
widokowymi, w zakolu lasu, 
przy dwóch drogach 
dojazdowych. 

269  
Mięćmierz 
Okale 
 

R  –  – Działka zlokalizowana w obszarze Natura 2000 – 
Ostoja Siedliskowa – Przełom Wisły w Małopolsce. 
Ponadto położona jest w korytarzu ekologicznym o 
randze krajowej oraz systemie ekologicznym 
gminy. 
Działka oddalona od terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy.  Działka 
o charakterze leśnym (użytek Lz), zadrzewiona, 
położona w sąsiedztwie dużego kompleksu 
leśnego. 
Nie jest to teren predysponowany do lokalizacji 
zabudowy, a wprowadzenie tu nawet niewielkiego 
terenu przeznaczonego pod zabudowę uruchomi 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. Grunty 
zakrzaczone i zadrzewione traktowane są jako 
substytut lasu przez WPZP i wraz z terenami 
leśnymi chronione są przed wprowadzaniem nowej 
zabudowy. 

406. 25.09.2013 
II wyłożenie 

Chadaj vel 
Oleszczuk Beata 
i Andrzej 

Wniosek o zapis 
dopuszczający możliwość 
zabudowy siedliskowej z 
następujących przyczyn: na 
działce są jeszcze ślady 
dawnej zabudowy 
siedliskowej – były tam 
budynki (mieszkalny i 
gospodarcze) w obrębie tzw. 
„Starego Okala”; na 
sąsiednich działkach 682/2 i 
685 stoją już nowo 
wybudowane domy 
mieszkalne !!!  
W tej sytuacji pozbawienie 
„wybiórczo” możliwości 
zabudowy na działce skoro 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
są już zabudowania kłóci się 
z zasadami współżycia  
społecznego.  
Prośba o możliwość 
zabudowy w pasie ok. 200 
m od strony północnej (od 

688 
Mięćmierz 
Okale 

R  –  – Ochrona widokowa wyeksponowanej wierzchowiny 
Okala. 
Działka położona w strefie funkcjonalnej 27 – 
(uroczysko Okale- wąwóz), w której adaptuje się 
stan istniejący oraz chroni  walory krajobrazowe; w 
korytarzu ekologicznym gminy; ochrona przyrody i 
krajobrazu. 
Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
 



181 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

strony łączącej stare i nowe 
Okale). 

407. 19.09.2013 
II wyłożenie 

Wierzycki Jacek 
Korczewscy Marta 
i Henryk 
 

Prośba o umożliwienie 
zabudowy działka wzdłuż 
obecnej drogi gminnej o 
ograniczonej jej głębokości 
w kierunku działki 761. Z 
rysunku studium wynika, że 
wzdłuż drogi tylko nasza 
działka nie posiada 
możliwości zabudowy. 
Pozostałe wszystkie działki 
posiadają możliwość 
zabudowy lub są już 
zabudowane w całości lub 
częściowo. W tej sytuacji 
umożliwienie zabudowy 
działki będzie stanowiło 
prawidłowe i logiczne 
rozwiązanie urbanistyczne. 
Podkreślić przy tym należy, 
że działka ma bezpośredni 
dostęp do infrastruktury 
technicznej jak energia 
elektryczna, gaz, telefon i 
dobry dojazd.  

758/10 
Mięćmierz 
Okale 

ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka leśna (użytek Ls), całkowicie zadrzewiona. 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod nową 
zabudowę powodowałaby naruszenie przepisów 
wynikających z rozporządzenia Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
Grunty zakrzaczone i zadrzewione traktowane są 
jako substytut lasu przez WPZP i wraz z terenami 
leśnymi chronione są przed wprowadzaniem nowej 
zabudowy. 

408. 19.09.2013 
II wyłożenie 

Wierzycki Jacek 
Korczewscy Marta 
i Henryk 
 

W związku ze zmianą 
kwalifikacji użytków 
(gruntów) na działce nr 
758/14 prośba o 
przesunięcie granicy 
możliwości zabudowy w 
kierunku działki nr 758/10. 
Zmiana została 
wprowadzona decyzją 
Starosty. 
prośba o konieczną zmianę 
przebiegu ciągu 
ekologicznego ZL przez 
działki nr 758/12 i 78/14 
ponieważ szpaler prawie 
100 letnich klonów 
posadzonych około 1 m od 
granicy ww. działek jest 

758/14 
Mięćmierz 
Okale  

M, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Wnioskowana część działki jest zadrzewiona 
(użytek Ls). 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod nową 
zabudowę powodowałaby naruszenie przepisów 
wynikających z rozporządzenia Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zlokalizowany na działce nr 
759. Obecny rysunek 
studium przedstawiający, że 
działka n 759 jest w całości 
przeznaczona pod 
zabudowę mieszkaniową 
bez uwzględnienia 
rosnących na niej ww. 
klonów a przesunięcie ciągu 
ekologicznego na sąsiednie 
działki 758/12 i 758/14, które 
zgodnie z obecnie 
obowiązującym mpzp w 
całości są przeznaczone po 
d zabudowę jest 
zaskakujące i nie odpowiada 
realiom w terenie.  
Istniejący ciąg ekologiczny 
powinien być zachowany ale 
wyraźnie przesunięty na 
teren działki nr 759.  

409. 25.09.2013 
II wyłożenie 

Rusek Wiesława Wniosek o zapis 
dopuszczający możliwość 
zabudowy siedliskowej z 
następujących przyczyn: na 
działce są jeszcze ślady 
dawnej zabudowy 
siedliskowej – były tam 
budynki w obrębie tzw. 
„Starego Okala”; na 
sąsiednich działkach 682/2 i 
685 stoją już nowo 
wybudowane domy 
mieszkalne.  
W tej sytuacji pozbawienie 
„wybiórczo” możliwości 
zabudowy na działce skoro 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
są już zabudowania kłóci się 
z zasadami współżycia  
społecznego.  
Prośba o możliwość 
zabudowy w pasie ok. 200 
m od strony północnej (od 

728 
Mięćmierz 
Okale 

R  –  – Ochrona widokowa wyeksponowanej wierzchowiny 
Okala. 
Działka położona w strefie funkcjonalnej 27 – 
(uroczysko Okale- wąwóz), w której adaptuje się 
stan istniejący oraz chroni  walory krajobrazowe; w 
korytarzu ekologicznym gminy; ochrona przyrody i 
krajobrazu. 
Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 



183 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

strony łączącej stare i nowe 
Okale). 

410. 25.09.2013 
II wyłożenie 

Nowaczek Bożena 
i Antoni  

Wniosek o zapis 
dopuszczający możliwość 
zabudowy siedliskowej z 
następujących przyczyn: na 
działce są jeszcze ślady 
dawnej zabudowy 
siedliskowej – były tam 
budynki mieszkalne o 
gospodarcze w obrębie tzw. 
„Starego Okala”; na 
sąsiednich działkach 682/2 i 
685 stoją już nowo 
wybudowane domy 
mieszkalne.  
W tej sytuacji pozbawienie 
„wybiórczo” możliwości 
zabudowy na działce skoro 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
są już zabudowania kłóci się 
z zasadami współżycia  
społecznego.  
Prośba o możliwość 
zabudowy w pasie ok. 200 
m od strony północnej (od 
strony łączącej stare i nowe 
Okale). 

687/2, 701, 702 
Mięćmierz 
Okale 

R  –  – Ochrona widokowa wyeksponowanej wierzchowiny 
Okala. 
Działki położone w strefie funkcjonalnej 27 – 
(uroczysko Okale- wąwóz), w której adaptuje się 
stan istniejący oraz chroni  walory krajobrazowe; w 
korytarzu ekologicznym gminy; ochrona przyrody i 
krajobrazu. 
Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

411. 25.09.2013 
II wyłożenie 

Nowaczek Bożena 
i Antoni  
Chadaj vel 
Oleszczuk  Andrzej 
i Beata 
Rusek Wiesława 
 

Uwaga dotyczy braku 
zapisów w studium 
możliwości zabudowy 
jednorodzinnej 
(siedliskowej) pomimo, że 
na terenie „Starego Okala” 
była regularna zabudowa i 
do dnia dzisiejszego 
pozostają pozostałości po 
dawnych siedliskach (resztki 
fundamentów, urządzone 
sady przyzagrodowe, itp.); 
na sąsiednich działkach  - nr 
682/2 i 685 – wybudowano 
nowe obiekty (domy ze 
stałymi urządzeniami 

687/2, 701, 
702, 688, 728 
Mięćmierz 
Okale  

ZL, R  –  – – 
Ochrona widokowa wyeksponowanej wierzchowiny 
Okala. 
Działki położone w strefie funkcjonalnej 27 – 
(uroczysko Okale- wąwóz), w której adaptuje się 
stan istniejący oraz chroni  walory krajobrazowe; w 
korytarzu ekologicznym gminy; ochrona przyrody i 
krajobrazu. 
Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 



184 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

budowlanymi (ogrodzenia, 
przyłącza itp.); takie 
„Wybiórcze traktowanie 
terenów412. jednej wioski 
(jedni dostają pozwolenia 
inni z nie znanych przy cyn 
uzyskują odmowy) stanowi 
rażące naruszenie prawa i 
zasad współżycia 
społecznego. Proponują 
wydzielenie na tych 
wszystkich działkach pasa 
możliwej zabudowy od 
strony północnej np. w 
odległości ok. 200 m od 
działki oddzielającej 
nieruchomości tzw. 
„Nowego Okala” od „Starego 
Okala” dla odpowiedniej 
zabudowy siedliskowej.  
Zdaniem składających 
uwagę proponowane 
rozwiązanie w żadnym razie 
nie zakłóci charakteru 
uroczyska „Stare Okale” a 
dodatkowe warunki 
zabudowy jak np. 
utrzymanie charakteru 
siedlisk z elementami zasad 
przyjętych np. dla 
Męćmierza z 
wykorzystaniem 
miejscowego budulca 
(kamień kazimierski) 
przyczyń się jedynie do 
możliwości wykorzystania 
tego terenu na funkcje 
agroturystyczne i 
letniskowe.  

412. 04.10.2013 
II wyłożenie 

Materek Maria 
i Marian  

Wniosek o nadanie 
budowlanego charakteru 
działek, gdyż jako rolne nie 
spełniają swojego 
przeznaczenia. 

703, 704 
Mięćmierz - 
Okale 

R  –  – Ochrona widokowa wyeksponowanej wierzchowiny 
Okala. 
Działka położona w strefie funkcjonalnej 27 – 
(uroczysko Okale- wąwóz), w której adaptuje się 
stan istniejący oraz chroni  walory krajobrazowe; w 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

korytarzu ekologicznym gminy; ochrona przyrody i 
krajobrazu. 
Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

413. 19.09.2013 
II wyłożenie 
 
25.09.2014 
III wyłożenie 

Korczewscy Marta 
i Henryk 

Ponowna prośba o 
uwzględnienie propozycji 
poszerzenia strefy 
zabudowy na Albrechtówce 
na działkę nr 742/4 o 
szerokość 30 m w kierunku 
południowym z 
zachowaniem strefy 
ochronnej od strony rzeki 
Wisły.  
Obecnie strefa zabudowy 
mieszkaniowej kończy się 
na działce nr 744/1 
graniczącej bezpośrednio z 
naszą działką nr 742/4. 
Proponowane poszerzenie 
będzie bardziej oddalone od 
krawędzi skarpy od strony 
rzeki Wisły jak na działce 
744/1 ponieważ krawędź 
skarpy  
(zbocze) na działce 742/4 
zmienia swój kierunek w 
stronę zachodnią. 
Uwidoczniony w studium 
punkt widokowy znajduje się 
na prywatnej działce nr 
742/4 (własność 
składających uwagę), co 
zostało nie zauważone – 
pominięte w studium na st. 
72 punkt 13. 
Działka ma powierzchnię 
1.08 ha więc w celu 
zachowania tego punktu 
i udostępnienia go do 

742/4 
(po podziale 
742/9 i 742/10) 
Mięćmierz 
Okale 

ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Działka praktycznie całkowicie zadrzewiona. 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod nową 
zabudowę powodowałaby naruszenie przepisów 
wynikających z rozporządzenia Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
Na działce zlokalizowany jest punkt widokowy na 
przełom Wisły i Janowiec. Nie jest to teren 
predysponowany do zabudowy. 
Grunty zakrzaczone i zadrzewione traktowane są 
jako substytut lasu przez WPZP i wraz z terenami 
leśnymi chronione są przed wprowadzaniem nowej 
zabudowy. 
Negatywna opinia WKZ - teren wyznaczony na 
cyplu – punkcie widokowym. Powiększenie 
obszaru zabudowy mieszkaniowej w tym miejscu, 
stanowiącym ważny punkt widokowy na przełom 
Wisły i Janowiec – jest działaniem szkodliwym dla 
wartości krajobrazu i jego kształtowania 
urbanistycznego, przy priorytecie ochrony tego 
fragmentu miasta – Albrechtówki.  Uzgodnienie 
ZWL: lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej na 
obszarach cennych przyrodniczo, które w 
obowiązującym studium gminy mają już 
przewidzianą funkcję i winny być chronione 
planistycznie - są treny projektowanych 
rezerwatów przyrody przewidziane do objęcia 
ochroną prawną: "Wąwozy Parchackie", "Sucha 
Dolinka". 
Nie jest możliwe wprowadzenie terenu 
budowlanego ze względu na negatywną opinię 
WKZ. Zatem zmiana przebiegu strefy funkcjonalnej 
nie ma w tym przypadku uzasadnienia. Przebieg 
strefy wynika z faktycznej ekspozycji widokowej.  
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

publicznego użytkowania 
wszczęliśmy postępowanie 
administracyjne dotyczące 
podziału przedmiotowej 
działki.  
Proponowany podział 
pozytywnie zaopiniował 
WKZ i Burmistrz Kazimierza 
Dolnego i znajduje się w 
końcowej fazie 
przygotowania dokumentów 
w celu wydania decyzji o 
podziale nieruchomości.  
W wyniku podziału 
powstaną dwie działki nr 
742/9 o pow. 5278 m2 na 
której proponujemy 
ustalenie strefy zabudowy o 
powierzchni nie większej jak 
600 – 700 m2. Natomiast 
powstała z podziału druga 
działka nr 742/10 o pow. 
5500 m2 przeznaczona 
będzie do wykorzystania 
jako punkt widokowy.  
Przedstawiona propozycja 
zapisania w studium pozwoli 
w przyszłości na 
przynajmniej minimalne 
wykorzystanie naszej 
własności i będzie zgodna z 
zasadami poszanowania 
własności, równego 
traktowania obywateli i 
ogólnym poczuciem 
sprawiedliwości.    
Prośba aby w zapisie 
studium – str. 72 pkt. 13 – 
dokonać zmiany i określić, 
że punkt widokowy w całości 
znajduje się na terenie 
prywatnym.  
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

414. 11.09.2014 
III wyłożenie 
 
29.09.2014 
III wyłożenie 
 
15.10.2014 
III wyłożenie 

Giza Piotr  Uwzględnienie zamiaru 
posadowienia stodoły 
drewnianej na działce. W 
roku 2009 – pozwolenie 
WKZ oraz zgoda Parku 
Krajobrazowego na budowę 
stodoły. Do chwili obecnej 
nie udało się uzyskać 
pozwolenia na budowę w 
Starostwie Powiatowym 
w Puławach. Na działce 110 
i 111/1 Starostwo pozwoliło 
na budowę stodoły 
drewnianej pomimo, że 
działka ta leży w 
identycznym obszarze w 
pzp. Działka jest całkowicie 
niewidoczna i zasłonięta 
lasem rosnącym na dz. 135, 
137/1, 138, zarówno od góry 
Albrechtówka, jak i tzw. 
„białej drogi” idące wzdłuż 
Wisły.  

117  
Mięćmierz 
Okale 

R  –  – Wniosek złożony 15.06.1999 r. nie został 
uwzględniony w projekcie studium (działka rolna, 
zlokalizowana na terenie Pomnika Historii, wniosek 
negatywnie rozpatrzony przez GKUA) 
Brak uwag złożonych po wyłożeniu w roku 2011 
i 2013.  
Działka położona w oddaleniu od istniejącej 
zabudowy, w terenie rolniczym. Nie jest to teren 
predysponowany do lokalizacji jakiejkolwiek 
zabudowy. 

415. 23.09.2014 
III wyłożenie 

Ziółek Paweł  Na jakiej podstawie działka 
680 została zakwalifikowana 
do odrolnienia w zarysach 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Działka ta 
nie posiada dostępu do 
drogi publicznej (drogi 
młyńskiej), a jedynie od 
strony wąwozu w Starym 
Okalu. W jaki sposób urząd 
gminy zamierza rozwiązać 
problem dojazdu do działki. 
Skoro ta działka ma zostać 
zgodnie z PZP odrolniona, 
to oznacza, ze jej właściciel 
może ubiegać się o 
pozwolenie na budowę. 
Dotychczas właściciel działki 
korzystał z przejazdu przez 
działkę 679, jednak w 
związku z pracami 

680 
Mięćmierz 
Okale 

M, R  –  – Projekt studium  powinien zawierać zgodnie z § 6 
pkt. 2 rozporządzenia MI z dn. 28-04-2004 r. 
ustalenia kierunków rozwoju systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej, w 
szczególności wytyczne określania w planach 
miejscowych wykorzystania i rozwijania potencjału 
już istniejących systemów oraz koordynacji 
lokalnych i ponad lokalnych zamierzeń 
inwestycyjnych. Projekt zmiany studium określa w 
cz. II. Kierunki zagospodarowania Rozdz. III. 
Kierunki rozwoju systemów komunikacji. Obsługa 
komunikacyjna działek budowlanych zostanie 
doprecyzowana na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
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uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
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zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

polowymi, kilka razy do 
roku, bez pytania o zgodę. 
Sytuacja ulegnie w sposób 
oczywisty zmianie, kiedy 
działka ta zostanie 
przekształcona w działkę 
budowlaną. Czy gmina i 
firma projektowa ma 
świadomość, że działka 680 
nie ma styczności z drogą 
publiczną.  

416. 23.10.2014 
III wyłożenie 

Skocz Leszek  Działka została oznaczona 
poniżej linii zabudowy – 
składający uwagę wnosi o 
oznaczenie terenu 
budowlanego wyżej, tj. w 
linii wyznaczonej przez 
istniejącą zabudowę, 
zgodnie z opisem dla działki 
680.  
Działka została wyznaczona 
na stromym zboczu wyżej 
skłon jest bardziej łagodny z 
tego powodu budowa 
powyżej będzie łatwiejsza 
i nie zaburzy krajobrazu.  

680 
Okale 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Uwaga uwzględniona częściowo poprzez 
wyrównanie linii wnioskowanego terenu do terenu 
na lewo od niego. Nie jest możliwe wskazanie tego 
terenu na linii z istniejącym terenem budowlanym 
na prawo od wnioskowanej działki z uwagi na 
ochronę ekspozycji zbocza i ochronę walorów 
widokowych. Zabudowa sąsiednia od strony 
prawej wyznaczona jest na bardziej 
wyeksponowanej części zbocza. 
Zmieniona lokalizacja pozwoli na zlokalizowanie 
budynku na łagodniejszym fragmencie zbocza. 
 

417. 24.10.2014 
III wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 

Szejnert Małgorzata  
 
 
Koźniewska Ewa  
 
 
Juszczak Wiesław  
 
 
Braniewski 
Waldemar  
 
Pniewski Bartłomiej  

Wykreślenie z projektu 
studium nowego terenu 
inwestycyjnego 
planowanego na działce. 
 
W obowiązującym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego działka ta 
określona jest jako 
szczególnie ważny element 
tradycyjnego układu 
przestrzennego wioski 
zwany „nawsiem” i 
podlegający szczególnej 
ochronie konserwatorskiej 
jako jeden z niewielu 
istniejących nadal 
centralnych placów 

170/1 
Mięćmierz 

M  –  – Z uwagi na zapisy Studium dotyczące układu 
przestrzennego wioski zwanego „nawsiem” i 
podlegającego szczególnej ochronie 
konserwatorskiej ustalenia zawarte na rysunku 
mogą zostać ograniczone na etapie sporządzania 
mpzp w trakcie uzgodnień z LWKZ. Jednak na 
etapie opiniowania dokumentu studium w formie 
przed trzecim wyłożeniem Studium do publicznego 
wglądu nie zostały zanegowane przez 
konserwatora.  
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uwagi 
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zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
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której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

wiejskich. Stanowi zatem, 
istotny element 
zachowanego układu 
urbanistycznego, który 
został objęty szczególną 
ochroną jako Pomnik 
Historii. Ta szczególnie 
kategoryczna ochrona 
działki przed jakąkolwiek 
zabudową została 
zachowana w części 
tekstowej opracowywanego 
Studium. Tymczasem w 
części rysunkowej pojawia 
się tu nowy teren 
inwestycyjny, co jest 
oczywistą niekonsekwencją i 
nonsensem zaprzeczającym 
istocie ochrony 
konserwatorskiej. Stosowne 
pismo w tej sprawie 
skierowane zostanie 
bezpośrednio do LWKZ. 
Działania tego rodzaju 
doprowadziły przez laty do 
umieszczenia w rysunku 
aktualnie obowiązującego 
planu miejscowego terenu 
zabudowy mieszkalnej na 
dz. 48/1. Od wielu lat 
korekta takiego błędu 
okazuje się nie możliwa, 
dowodzi to absolutnej 
konieczności skorygowania 
przedmiotowego zapisu dla 
działki jeszcze na etapie 
zatwierdzania studium.  
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uwagi 

Nazwisko i imię, 
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Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 
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Rady Miejskiej 
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Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
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uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

418. 12.04.2011 
I wyłożenie 

Osiak Henryk 
Osiak Andrzej 

Zmiana przeznaczenia 
części rolnej działki na 
budowlaną. 

295 
Parchatka 

M, RZ  –  – Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 41 „Parchatka”, gdzie ustalona 
została „adaptacja stanu istniejącego z 
możliwością dogęszczenia zabudowy wzdłuż 
istniejącego układu osadniczego z pozostawieniem 
przerw w linii zabudowy z wykluczeniem rozwoju 
budownictwa sytuowanego poprzecznie do osi 
doliny”. Działka w części od strony drogi jest 
przeznaczona pod zabudowę. Wprowadzenie 
kolejnej linii zabudowy wkraczałoby poprzecznie w 
chronioną dolinę. 
Zabudowa na terenach zieleni łęgowej, dno doliny 
Wisły – nieuzgodnienie RDOŚ. 

419. 11.05.2011 
I wyłożenie 
 
26.09.2013 
II wyłożenie 
 
03.10.2014 
III wyłożenie 

Dzwonnik Marianna 
Pawłowska Zofia 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka znajduje się w 
pobliżu drogi publicznej; 
w sąsiedztwie zlokalizowana 
jest zabudowa. 

296 
Parchatka 

RZ  –  – Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 41 „Parchatka”, gdzie ustalona 
została „adaptacja stanu istniejącego z 
możliwością dogęszczenia zabudowy wzdłuż 
istniejącego układu osadniczego z pozostawieniem 
przerw w linii zabudowy z wykluczeniem rozwoju 
budownictwa sytuowanego poprzecznie do osi 
doliny”. Wprowadzenie kolejnej linii zabudowy 
wkraczałoby poprzecznie w chronioną dolinę. 
Działka zlokalizowana w terenie o wysokim 
poziomie wód gruntowych. W przypadku 
podniesienia poziomu wód w rzece Wiśle nastąpi 
podsiąkanie wód gruntowych. 
Zabudowa na terenach zieleni łęgowej, dno doliny 
Wisły – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

420. 11.05.2011 
I wyłożenie 
 
26.09.2013 
II wyłożenie 
 
03.10.2014 
III wyłożenie 

Dzwonnik Marianna  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna); konieczność 
lokalizacji siedliska 
rolniczego na działce 897, 
756 z uwagi na zagrożenie 
powodziowe na innej działce 
wnioskodawcy. 

897, 756, 296 
Parchatka 

R, RZ, ZL  –  – Dz. ew. nr 296 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 41 „Parchatka”, gdzie ustalona 
została „adaptacja stanu istniejącego z 
możliwością dogęszczenia zabudowy wzdłuż 
istniejącego układu osadniczego z pozostawieniem 
przerw w linii zabudowy z wykluczeniem rozwoju 
budownictwa sytuowanego poprzecznie do osi 
doliny”. Wprowadzenie kolejnej linii zabudowy 
wkraczałoby poprzecznie w chronioną dolinę. 
Zabudowa na terenach zieleni łęgowej, dno doliny 
Wisły – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
 
Dz. ew. nr 897 i 756 
Działki położone kompleksie wąwozów,  w 
znacznym oddaleniu od zwartych terenów 
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uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 
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Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przeznaczonych pod zabudowę. Działka nr  987 
stanowi punkt widokowy i objęta jest ochroną 
krajobrazu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy;  
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

421. 10.06.2011 
I wyłożenie 

Szatkowski Piotr Zmiana przeznaczenia 
części działki rolnej na 
budowlaną (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i zagrodowa); 
posiada bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej (drogi 
gminna). 

640/2, 641/2 
Parchatka 

R, ZL  –  – Działki położone kompleksie wąwozów,  
w znacznym oddaleniu od zwartych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. 
Działki położone w granicach projektowanego 
rezerwatu „Zespół wąwozów lessowych na północ 
od Zbędowic, zbocze doliny Wisły wraz z częścią 
wysoczyzny lessowej na wschód od Parchatki” 
chronionego przed zabudową. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy;  
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 

422. 16.06.2011 
I wyłożenie 

Kuźniar Ryszard 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
w sąsiedztwie zlokalizowana 
jest zabudowa gospodarcza. 

812, 813 
Parchatka 

R, ZL  –  – Działki położone kompleksie wąwozów,  
w znacznym oddaleniu od zwartych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy;  
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

423. 17.06.2011 
I wyłożenie 

Gałkowski Dariusz Brak zgody na 
nieuwzględnienie działki 
pod zabudowę 
mieszkaniową; słabej 
jakości grunty  
i ukształtowanie terenu 
utrudnia działalność rolną 
na działce; działka posiada 

871/6 
Parchatka 

M, R, ZL +/–  
 

+/–  
 

Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu wnioskowana działka w pasie 
od drogi była już  przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
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Rady Miejskiej 
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uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dojazd do drogi publicznej; 
dostęp do mediów; 
w sąsiedztwie 
zlokalizowana jest 
zabudowa (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i budynki 
gospodarskie). 

etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Pozostała część działki zlokalizowana jest 
w systemie wąwozów chronionym przed 
zabudową. 

424. 21.06.2011 
I wyłożenie 

Wolski Paweł Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); na działce 
znajduje się budynek 
mieszkaniowy i budynek 
gospodarski; działka 
wyposażona jest w media: 
woda, gaz, energia 
elektryczna; posiada 
bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej; spełnia 
wymagania działki pod 
zabudowę pod względem 
szerokości i odległości od 
drogi. 

496/1 
Parchatka 

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu wnioskowana działka w pasie 
od drogi była już  przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Dodatkowo poszerzono pas zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o 50 m w głąb 
działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

425. 22.06.2011 
I wyłożenie 

Wnuk Zbigniew 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie zlokalizowana 
jest zabudowa; możliwość 
doprowadzenia mediów; 
w odległości 20 m od działki 
budowany jest budynek 
mieszkaniowy 
jednorodzinny. 

516 
Parchatka 

R  – 
 

 – 
 

Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 41 „Parchatka”, gdzie ustalona 
została „adaptacja stanu istniejącego z 
możliwością dogęszczenia zabudowy wzdłuż 
istniejącego układu osadniczego z pozostawieniem 
przerw w linii zabudowy z wykluczeniem rozwoju 
budownictwa sytuowanego poprzecznie do osi 
doliny”. Wprowadzenie kolejnej linii zabudowy 
wkraczałoby poprzecznie w chronioną dolinę. 

426. 22.06.2011 
I wyłożenie 

Matraszek Edward Wydłużenie pasa zabudowy 
o 80 m ze względu na duże 
natężenie ruchu na drodze 
wojewódzkiej. 
 

495/1 
Parchatka 

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Poszerzono pas zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o 50 m w głąb działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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i adres 
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Rady Miejskiej 
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Uwagi 
uwaga 
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uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

427. 22.06.2011 
I wyłożenie 

Matraszek Edward Wydłużenie pasa zabudowy 
o 80 m ze względu na duże 
natężenie ruchu na drodze 
wojewódzkiej. 
 

495/2 
Parchatka 

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Poszerzono pas zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o 50 m w głąb działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

428. 22.06.2011 
I wyłożenie 

Matraszek Edward Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej; dostęp do 
mediów; w sąsiedztwie 
zlokalizowana jest 
zabudowa (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i budynki 
gospodarskie). 

866 
Parchatka 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wyznaczono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki sąsiadującej z 
istniejącymi zabudowaniami. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

429. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Mirowska Karina 
Magdalena 
 

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane (zabudowa 
mieszkaniowa, rekreacyjno- 
wypoczynkowa- domek 
letniskowy); w sąsiedztwie 
zlokalizowane są inne 
działki o charakterze 
budowlanym; na działkach 
znajdują się grunty słabej 
jakości, co utrudnia 
prowadzenie działalności 
rolnej; posiadanie zgody na 
ogrodzenie działek od 
Zespołu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych. 

311, 312, 313 
Parchatka 

RZ  –  – Działki zlokalizowane w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 41 „Parchatka”, gdzie ustalona 
została „adaptacja stanu istniejącego z 
możliwością dogęszczenia zabudowy wzdłuż 
istniejącego układu osadniczego z pozostawieniem 
przerw w linii zabudowy z wykluczeniem rozwoju 
budownictwa sytuowanego poprzecznie do osi 
doliny”. Wprowadzenie kolejnej linii zabudowy 
wkraczałoby poprzecznie w chronioną dolinę. 
Zabudowa na terenach zieleni łęgowej, dno doliny 
Wisły, zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie 
ZWL i RDOŚ. 

430. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Rusek Danuta Zmiana określenia  działki 
jako zalewowej na 
budowlaną; działka nie jest 
zalewana nawet w obliczu 
powodzi. 

446/1 
Parchatka 

M, ZŁ +/–  
 

+/–  
 

Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu wnioskowana działka w pasie 
od drogi była już  przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 
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uwaga 
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uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

431. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Mrozek Barbara Zmiana przeznaczenia całej 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); działka nie 
jest wykorzystywana na 
cele rolne; planowana 
sprzedaż części działki 
gminie. 

488/2 
Parchatka 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu wnioskowana działka w pasie 
od drogi była już  przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Dodatkowo poszerzono pas zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o 50 m w głąb 
działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

432. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 

Strzałkowski 
Krzysztof 

Zmiana przeznaczenia 
części działek rolnych na 
budowlane (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna); działki 
w przeszłości były 
zabudowana; w sąsiedztwie 
zlokalizowane są inne 
działki o charakterze 
budowlanym. 

869/1, 871/3 
Parchatka 

R, ZL + 
869/1 

+/– 
871/3 

 + 
869/1 

+/– 
871/3 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 869/1 
Wyznaczono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na całej działce. 
 
Dz. ew. nr 871/3 
Wyznaczono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki od strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

433. 23.10.2014 
III wyłożenie 

Strzałkowski 
Krzysztof  

Prośba o powiększenie 
terenu przeznaczonego pod 
zabudowę w obrębie 
działek. Zwiększenie 
długości i szerokości terenu 
budowlanego o 15 metrów w 
dalszym ciągu zapewni 
kilkadziesiąt metrów 
odległości działki 
budowlanej od lasu i 
wąwozów. Większa działka 
budowlana zapewni jej 
wygodniejsze  
zagospodarowanie w tym 
budowę domu w dalszej 
odległości od drogi.  

869/1 
871/3 
Parchatka 

M 
M, R, ZL, 

 –  – Dz. ew. nr 869/1 została przekształcona w całości 
na budowlaną. Nie ma możliwości poszerzenia 
terenu budowlanego ze względu projektowany 
rezerwat zespołu wąwozów lessowych. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego tak, aby na działka budowlana 
spełniała wymagane parametry. 
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w sprawie 
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uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

434. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Suszek Stanisław Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); działka 
posiada dostęp do drogi 
publicznej oraz mediów; 
w sąsiedztwie 
zlokalizowane są 
zabudowania (zabudowa 
mieszkaniowa, budynki 
gospodarskie). 

853 
Parchatka 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wyznaczono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

435. 01.10.2013 
II wyłożenie 

Wojciechowski 
Grzegorz 

Wniosek o zmianę zapisów 
w Studium dotyczących tego 
obszaru z funkcji ZŁ na M, 
MP lub MU.  Działka 
zlokalizowana jest poza 
granicą Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego, w 
bliskiej odległości i 
sąsiedztwie zabudowań 
gospodarskich i działki o 
przeznaczeniu 
przemysłowym 
,magazynowym i 
składowym. Leży przy 
drodze dojazdowej, znajduje 
się poza strefą 
bezpośredniego zagrożenia 
powodzią. 

469 
Parchatka 
 

RZ  –  – Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 41 „Parchatka”, gdzie ustalona 
została „adaptacja stanu istniejącego z 
możliwością dogęszczenia zabudowy wzdłuż 
istniejącego układu osadniczego z pozostawieniem 
przerw w linii zabudowy …”. Działka zlokalizowana 
w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych. W 
przypadku podniesienia poziomu wód w rzece 
Wiśle nastąpi podsiąkanie wód gruntowych. 

436. 01.10.2013 
II wyłożenie 

Wojciechowski 
Grzegorz 

Wniosek o zmianę części 
działki 5600 mkw zgodnie ze 
stanem faktycznym z 
terenów ekosystemów 
leśnych i zaroślowych na 
działkę rolną. 

560 
Parchatka 

R, ZL  –  – Uwaga bezpodstawna. 
Przeznaczenie działki w projekcie Studium 
wyłożonym do publicznego wglądu uwzględniało 
występowanie gruntu rolnego zgodnie ze stanem 
faktycznym. 

437. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Suszek Stanisław  Brak informacji o typie i 
merytorycznym 
uzasadnieniu w postaci 
dokumentacji przyrodniczej 
utworzenia rezerwatu 
Wąwozy Lessowe w 
Parchatce. W myśl ustawy 
utworzenie rezerwatu 
następuje za zgodą 

853 
Parchatka 

R +/–  +/–  Wnioskodawca nie określił konkretnie swojej uwagi 
w zakresie zmiany przeznaczenia działki, jednak z 
poprzedniej korespondencji wynikałoby, iż 
wnioskuje o zmianę przeznaczenia działki na cele 
mieszkaniowe jednorodzinne. 
Częściowo nieuwzględniona. 
Wyznaczono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki poza 
projektowanym rezerwatem. 
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właścicieli nieruchomości 
lub w trybie wywłaszczenia. 
Jednak nikt nie podejmował 
rozmów z właścicielami 
gruntów, dlatego też 
stworzenie omawianego 
rezerwatu stanowi 
nadużycie.   

438. 07.04.2011 
I wyłożenie 

Siwiec Grzegorz  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane. 

249/2, 236/1 
Rzeczyca 

R, ZL +/– 
249/2 

– 
236/1 

+/– 
249/2 

– 
236/1 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. 249/2 
Wyznaczono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki od strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Dz. 236/1 
Zabudowa rozproszona w terenie bezpośrednio 
sąsiadującym z wąwozami, ochrona wąwozów – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

439. 12.04.2011 
I wyłożenie 

Siwiec Grzegorz  
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów: 
wodociąg, energia 
elektryczna. 

246 
Rzeczyca 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wyznaczono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki od strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

440. 27.04.2011 
I wyłożenie 

Gnatowski Jerzy  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka znajduje się w 
zabudowie ścisłej, sąsiaduje 
z innymi działkami 
budowlanymi. 

155/3 
Rzeczyca 

R, RZ  –  – Działka położona w jednostce przyrodniczo-
krajobrazowej nr 36a, gdzie obowiązuje ochrona 
walorów krajobrazowych. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
100 m od cieku, dno doliny, zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
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441. 27.04.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 
25.09.2014 
III wyłożenie 

Kozak Dorota  Zmiana przeznaczenia 1/5 
części działki rolnej na 
budowlaną; 
ziemia, na której znajduje 
się działka ma klasę rolną 
IIIb oraz IVb, co oznacza, ze 
nie kwalifikuje się pod żadne 
uprawy rolne; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka sąsiaduje z innymi 
działkami budowlanymi. 

33/1 
Rzeczyca 

R, ZL  – 
 

 – 
 

Działka położona w jednostkach przyrodniczo-
krajobrazowych nr 33 i 36a, gdzie obowiązuje 
ochrona doliny Potoku Witoszyńskiego. 
Bardzo niekorzystne ukształtowanie terenu 
(zbocze doliny, duże spadki terenu). Ochrona 
przyrody i krajobrazu. 

442. 12.05.2011 
I wyłożenie 

Wrótniak Anna  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną. 
 

641/1 
Rzeczyca 

M, R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
został poszerzony o część wnioskowanej działki 
sąsiadującą z istniejącym siedliskiem. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

443. 13.05.2011 
I wyłożenie 

Wojtalik Antoni  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(pas szerokości 40 m od 
drogi); działka posiada 
dostęp do drogi publicznej 
oraz mediów: woda, energia 
elektryczna, instalacja 
telefoniczna. 

143/1 
Rzeczyca 

R, ZL  –  – Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny; 
Działka nie przylega bezpośrednio do terenów 
zwartych kompleksów przeznaczonych pod 
zabudowę. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

444. 18.05.2011 
I wyłożenie 

Markowska Elżbieta  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną. 

308/5  
Rzeczyca 

ZL, RZ 
 
 

 
 

–  
 

– Działka zlokalizowana  w bezpośrednim 
sąsiedztwie Potoku Witoszyńskiego, w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 33, gdzie 
obowiązuje specjalna ochrona rzeki i jej źródła. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
100 m od cieku, dno doliny, zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

445. 19.05.2011 
I wyłożenie 
 
08.10.2013 
II wyłożenie 
 
02.10.2014 
III wyłożenie 

Ciupiński 
Włodzimierz  

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane (funkcja 
agroturystyczna) 
 na wnioskowanych 
działkach znajdują się 
budynki mieszkalne 
i gospodarcze; 
w sąsiedztwie działek 
znajdują się inne działki 
budowlane; działki mają 
dostęp do drogi gminnej 
oraz do mediów; 
Starostwo Powiatowe 
wyraziło zgodę na remont 
istniejących na dz. ew. nr 
83/5 zabudowań. 

83/5, 83/3 
Rzeczyca 

R, ZL  
 

–  
 

– Działki zlokalizowane w korytarzu wchodzącym w 
skład systemu ekologicznego gminy, chronionego 
przed zabudową. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby presję 
inwestycyjną w tym obszarze w formie zabudowy 
rozproszonej. Działka n żadnym projekcie 
wyłożonym do publicznego wglądu nie miała 
wrysowanego terenu budowlanego.  
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

446. 19.05.2011 
I wyłożenie 

Patoka Katarzyna  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(funkcja agroturystyczna lub 
pensjonatowa); 
działka ma duży spadek, za 
małą powierzchnię pod 
uprawę; 
chęć rozbudowy siedliska 
położonego na działce nr 
98/7. 

98/9 
Rzeczyca 

R, ZL  
 

–  
 

– Duże deniwelacje terenu, strefa krawędziowa 
doliny Potoku Witoszyńskiego, zabudowa 
rozproszona – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

447. 26.05.2011 
I wyłożenie 

Siwiec Grzegorz  Zmiana przeznaczenia 
działek z rolnych na 
budowlane; 
działki mają dostęp do drogi 
publicznej oraz do mediów: 
woda, energia elektryczna, 
instalacja telefoniczna. 

249/1, 236/1 
Rzeczyca 

R, ZL +/– 
249/1 

– 
236/1 

+/– 
249/1 

– 
236/1 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. 249/1 
Wyznaczono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki od strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Dz. 236/1 
Zabudowa rozproszona 
w terenie bezpośrednio sąsiadującym z wąwozami 
ochrona wąwozów – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

448. 30.05.2011 
I wyłożenie 

Bartocha Zofia 
i Henryk  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej oraz do 
mediów: woda, energia 
elektryczna; 

142 
Rzeczyca 

R, ZL  
 

–  
 

– Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny; 
Działka nie przylega bezpośrednio do terenów 
zwartych kompleksów przeznaczonych pod 
zabudowę. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

449. 03.06.2011 
I wyłożenie 

Siwiec Grzegorz  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane. 

246, 249/2 
Rzeczyca 

R, ZL 
 

+/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 246 
Wyznaczono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki od strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Dz. ew. nr 249/2 
Wyznaczono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki od strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

450. 14.06.2011 
I wyłożenie 

Skoczek Stanisław, 
Teodozja  

Zmiana przeznaczenia 
części działki rolnej  
(1/3 przy drodze) na 
budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej oraz do 
mediów: woda, energia 
elektryczna; 
działka o dużym nachyleniu 
utrudnia prowadzenie 
działalności rolniczej. 

139 
Rzeczyca 

R, ZL 
 

 –  – Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny; 
Działka nie przylega bezpośrednio do terenów 
zwartych kompleksów przeznaczonych pod 
zabudowę. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

451. 15.06.2011 
I wyłożenie 

Siwiec Maria  Zmiana przeznaczenia 
części działek na 
budowlane. 

125/1, 125/2 
Rzeczyca 

M, R, ZL  – 
 

 – 
 

W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w części miała już 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
Utrzymuje się dotychczasowy zasięg terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

452. 16.06.2011 
I wyłożenie 

Czerniak Piotr  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych (nr 195, 202, 
204)  na działki o 
charakterze leśnym (pod 
zalesienie); działki położone 
w sąsiedztwie lasu, na 
skłonie uniemożliwiającym  
uprawy; 
Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych (nr 158/1, 
159/1, 192) na budowlane 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna lub o funkcji 
rekreacyjnej); 
działka nr 192- istniejąca 
zabudowa (dom mieszkalny, 
budynki gospodarcze). 
 

195, 202, 204, 
192, 158/1, 
159/1 
Rzeczyca 

M, R, ZL, + 
195 
202 
204 

 

– 
192 

158/1 
159/1 

 

+ 
195 
202 
204 

 

– 
192 

158/1 
159/1 

 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. nr 195, 202, 204 
Na działce nr 195 wprowadzono teren leśny 
zgodnie ze stanem istniejącym. 
Dz. ew. nr 202 i 204 w projekcie „Zmiany 
Studium…” wyłożonym do publicznego wglądu 
miały już przeznaczenie leśne. 
 
Dz. ew. nr 192 
Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w części miała już 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
Utrzymuje się dotychczasowy zasięg terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Dz. ew. nr 158/1, 159/1 
Działki o dużych spadkach terenu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej.  
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

453. 20.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Nowak Anna  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną. 

508/2  
Rzeczyca 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wyznaczono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki od strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

454. 20.06.2011 
I wyłożenie 
 
14.10.2014 
III wyłożenie 

Dębiec Elżbieta 
i Ryszard  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną. 

507/2 
Rzeczyca 

R, RZ +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wyznaczono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki od strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Dalsze powiększanie terenu budowlanego 
spowoduje konieczność powtórzenia procedury, z 
tego względu uwaga nie może zostać 
uwzględniona.  
 

455. 22.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 
 
22.10.2014 
III wyłożenie 

Sosik Tadeusz  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz 
rekreacyjna); 
działki mają dostęp do drogi 
publicznej; 
ukształtowanie działek 
nachyleniu utrudnia 
prowadzenie działalności 
rolniczej. 
Dz. 243 - prośba o 
wydłużenie pasa 
budowlanego na działce w 
kierunku działki 244. Zmiana 
ta pozwoliłaby uzyskać 
lepszy widok na otaczający 
krajobraz oraz „oczko 
wodne” na łące. Ze względu 
na dużą powierzchnię – 2,16 
ha -działka ma zostać 
podzielona na mniejsze 

162, 243 
Rzeczyca 

R, RZ +/– 
243 

– 
162 

+/– 
243 

– 
162 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 162 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Dodatkowo działka zlokalizowana w korytarzu 
ekologicznym o randze krajowej, systemie 
ekologicznym gminy, w obszarze ochrony 
źródliskowej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 
 
Dz. ew. nr 243 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową w zachodniej części działki w pasie 
od drogi. Teren budowlany wprowadzono na 
działce 243 w wyniku rozpatrzenia uwagi złożonej 
po II wyłożeniu projektu zmiany studium do 
publicznego wglądu.  Poszerza się teren 
budowlany o mały fragment w kierunku wschodnim 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

działki ok. 3 – 4 działki.  do gminnego korytarza ekologicznego i działki 244. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

456. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Grzegorczyk 
Bożena  

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; 
działka położona w 
sąsiedztwie innej działki 
budowlanej. 

330/2, 335/2 
Rzeczyca 

R  –  – Działka położona jest w większości w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 36b, gdzie 
obowiązuje ochrona walorów krajobrazowych. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Duże deniwelacje terenu, strefa krawędziowa 
doliny Potoku Witoszyńskiego, zabudowa 
rozproszona – nieuzgodnienie ZWL i RDOŚ. 

457. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 

Karczmarczyk 
Grażyna  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej oraz do 
mediów: energia 
elektryczna, woda, instalacja 
telefoniczna; 
działka sąsiaduje z innymi 
działkami budowlanymi. 

494/5 
Rzeczyca 

R, ZL  –  – Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 36b, gdzie obowiązuje ochrona 
walorów krajobrazowych. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Wnioskowana część działki położona w terenie 
leśnym, o dużych spadkach, niekorzystnym pod 
względem lokalizacji zabudowy. 

458. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Karczmarczyk 
Grażyna  

Ujęcie w  „Zmianie 
studium…” wnioskowanej 
działki nr 495/2 i części 
działki 494/5  jako 
budowlane; 
Jest to działka siedliskowa 
zabudowana domem wg 
warunków zabudowy z dn. 
20.08.2003 r. GPS 
7331/124/2003. 

495/2, 494/5 
Rzeczyca 

R, ZL +/– 
495/2 

– 
494/5 

+/– 
495/2 

– 
494/5 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 494/5 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 36b, gdzie obowiązuje ochrona 
walorów krajobrazowych. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
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Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 
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nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
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studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Wnioskowana część działki położona w terenie 
leśnym, o dużych spadkach, niekorzystnym pod 
względem lokalizacji zabudowy. 
 
Dz. ew. nr 495/2 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
w ramach istniejącej zabudowy z wyłączeniem 
terenów leśnych.  

459. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Grzegorczyk Jan  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka sąsiaduje z innymi 
działkami budowlanymi. 

113 
Rzeczyca 

R  –  – Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

460. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 
25.09.2014 
III wyłożenie 

Wieczorek Paweł  Zmiana przeznaczenia 
części działek na budowlane 
(zabudowa zagrodowa z 
dopuszczeniem 
agroturystyki). 

31, 
37/4 (przed 
podziałem 37/2) 
Rzeczyca 

 R, ZL  – 
 

 – 
 

Dz. ew. nr 31 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Negatywne uzgodnienie ZWL. Brak możliwości 
uwzględnienia ze względu na wcześniejsze 
negatywne uzgodnienie.  
 
Dz. ew. nr 37/4 
Działka położona w jednostce przyrodniczo-
krajobrazowej nr  36a, gdzie obowiązuje ochrona 
doliny Potoku Witoszyńskiego. 
Niekorzystne ukształtowanie terenu (zbocze 
doliny). Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
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uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
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uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

461. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Saran Andrzej  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; 
 
działka nr 274- zmiana 
przeznaczenia działki od 
strony drogi powiatowej, 
gdzie teren jest równy i 
niezalewowy; 
 
działka nr 272/1-
rozszerzenie funkcji ciągu 
zabudowy mieszkaniowej o 
zabudowę pensjonatową – 
rozwój turystyki wiejskiej. 
 

274 
272/1 
Rzeczyca 

M, R  – 
 

 – 
 

Dz. ew. nr 274 
Działka położona w jednostkach przyrodniczo-
krajobrazowych nr 33 i 36a, gdzie obowiązuje 
ochrona doliny Potoku Witoszyńskiego. 
Niekorzystne ukształtowanie terenu (zbocze 
doliny). Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby presję 
inwestycyjną w tym obszarze w formie zabudowy 
rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona, dno doliny, zabudowa na 
terenach zieleni łęgowej – nieuzgodnienie ZWL i 
RDOŚ. 
 
Dz. ew. nr 272/1 
Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w części miała 
przeznaczenie pod zabudowę m.in. 
agroturystyczną.  

462. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Szymanek Mirosław  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane 
(funkcja agroturystyczna); 
działka ma dostęp do drogi 
publicznej oraz do mediów. 

3, 9/2, 16 
Rzeczyca 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Brak dz. ew. nr 9/2, oznaczono działkę nr 9. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
został poszerzony o część wnioskowanych działek 
w pasie od drogi, w nawiązaniu do sąsiednich 
terenów budowlanych. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.    

463. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Skrzyniarz Lucyna  
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, siedliskowa); 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej oraz do 
mediów: energia 
elektryczna, woda; 
działka sąsiaduje z innymi 
działkami budowlanymi. 

236/2 
Rzeczyca 

R, ZL  –  – Zabudowa rozproszona 
w terenie bezpośrednio sąsiadującym z wąwozami 
ochrona wąwozów – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
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464. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Kozak Gabriel  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlana 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej). 

338 
Rzeczyca 

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową we wschodniej części działki w 
pasie od drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

465. 28.06.2011 
01.07.2011 
I wyłożenie 

Adamczyk-Koreywo 
Hanna  

Zmiana przeznaczenia 
części działki rolnej od 
strony drogi gminnej na 
budowlaną 
(z lokalizacją parkingu z 
wiatą oraz dojazdem do 
siedliska na działce nr 80). 

91 
Rzeczyca 

R  –  – Działka zlokalizowana w korytarzu wchodzącym w 
skład systemu ekologicznego gminy, chronionego 
przed zabudową. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

466. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Małeccy Krzysztof  
i Marzanna  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna). 

42/4 
Rzeczyca 

ZL  –  – Działka zadrzewiona stanowiąca część większego 
kompleksu leśnego. Wprowadzenie terenu 
przeznaczonego pod zabudowę na wnioskowanej 
działce powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. Ochrona 
przyrody i krajobrazu. 

467. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Dziewit Waldemar  
 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna). 

42/3 
Rzeczyca 

ZL  –  – Działka zadrzewiona stanowiąca część większego 
kompleksu leśnego. Wprowadzenie terenu 
przeznaczonego pod zabudowę na wnioskowanej 
działce powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. Ochrona 
przyrody i krajobrazu. 

468. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Siwiec Zbigniew  Działki te nie zostały 
umieszczone w strefach do 
zabudowy. 

141, 138, 139 
Rzeczyca 

M, R, ZL  –  – Dz. ew. nr 141, 139 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanych działkach 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny; 
Działki nie przylegają bezpośrednio do terenów 
zwartych kompleksów przeznaczonych pod 
zabudowę. 
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uwaga 
uwzglę- 
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uwaga 
nie- 

uwzglę- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 
 
Dz. ew. nr 138 
Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w części miała 
przeznaczenie pod zabudowę. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

469. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Kozak Dorota  Prośba o przekształcenie 
działki rolnej na budowlaną. 
Występuje bezpośrednie 
sąsiedztwo działki z 
zabudowaną, drogą gminną 
i powiatową. Dostęp do 
mediów, możliwość 
doprowadzenia wody. 

34/1 
Rzeczyca 

ZL, RZ  –  – Działka położona w strefie 100 m od Potoku 
Witoszyńskiego. 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod nową 
zabudowę powodowałaby naruszenie przepisów 
wynikających z rozporządzenia Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 

470. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Nowakowski 
Andrzej  
Nowakowska Anna  

Wniosek o przywrócenie 
terenów budowlanych. Na 
wcześniejszym etapie 
procedowania zmian teren 
ten uzyskał akceptację jako 
przeznaczenia na teren 
budowlany. Aktem 
notarialnym małżeństwo 
nabyło działki już 
zabudowane. Uzyskano 
przyłącze energetyczne, 
wodociągowe, telefoniczne. 
W załączeniu fragment 
pozwolenia na budowę 
poprzedniego właściciela. 

241/1, 241/2 
Rzeczyca 

RZ  –  – Na żadnym z przeprowadzonych wyłożeń projektu 
do publicznego wglądu działki nie miały 
przeznaczenia pod zabudowę. Podobnie, w 
obowiązującym planie miejscowym tereny te 
przeznaczone są pod tereny łąk w dnie doliny 
objętej ochroną przed zabudową kubaturową. 
Studium dopuszcza utrzymanie istniejącej na dzień 
uchwalenia „Zmiany Studium...” zabudowy  z 
możliwością przebudowy, remontu i konserwacji z 
zastrzeżeniem utrzymania funkcji i przeznaczenia 
tej zabudowy. 
Nie wprowadza się terenów przeznaczonych pod 
zabudowę, ponieważ działki położone są w strefie 
100 m od Potoku Witoszyńskiego. Lokalizacja 
terenu przeznaczonego pod zabudowę 
powodowałaby naruszenie przepisów 
wynikających z rozporządzenia Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
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471. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Kozak Justyna  Wniosek o 
przekwalifikowanie działki nr 
386 z działki rolnej na 
budowlaną. Nieruchomość 
posiada bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej. Przez 
działkę przechodzą media tj. 
wodociąg, prąd, co stwarza 
możliwości podłączenia 
budynku do mediów. 

386 
Rzeczyca 

M, R  –  – Uwaga bezpodstawna. W projekcie wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w części miała już 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 

472. 11.04.2011 
I wyłożenie 

Osuch Karol  
 

Powiększenie terenu 
budowlanego na obszar 
całej działki (teren 
inwestycyjny); 
działka sąsiaduje 
bezpośrednio z terenem 
inwestycyjnym SK 11. 

1/2 
Rzeczyca 
Kolonia  

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony o część 
wnioskowanego terenu (poza gruntem leśnym). 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

473. 11.04.2011 
I wyłożenie 

Stelmach Anna  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
na działce znajduje się 
budynek mieszkalny 
jednorodzinny (załączone 
pozwolenie na budowę na 
działkach 208 i 555). 
 

558/2 
Rzeczyca 
Kolonia  

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Brak działki 558/2 na mapie ewidencyjnej. 
Pozwolenie na budowę wydane dla działek nr 208 
i 555; z uwagi p. Bożeny Górskiej  wynika, ze 
działki o numerach 555, 208 i 553 zostały scalone 
i powtórnie podzielone na działki o numerach 
558/1, 558/2 i 558/3; oznaczono działkę nr 558/2 
wg decyzji podziału działki. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu część działki w pasie od drogi 
publicznej miała już przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
Południowa część działki znajduje się na terenie 
o dużych spadkach. 
Wprowadzenie kolejnej linii zabudowy naruszałoby 
ład przestrzenny obszaru. 
Ochrona przed nadmierną presją inwestycyjną. 
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474. 11.04.2011 
I wyłożenie 

Osuch Karol  
 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

123 
Rzeczyca 
Kolonia  

R  
 

–  
 

– Brak możliwości wprowadzenia zabudowy ze 
względu na duże deniwelacje terenu, rozpraszanie 
zabudowy – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

475. 11.04.2011 
I wyłożenie 

Osuch Irena Naniesienie na załączniku 
graficznym do projektu 
studium terenu 
inwestycyjnego. 
 

1/1 
Rzeczyca 
Kolonia  

M, R, ZL  +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony o część 
wnioskowanego terenu we wschodniej części 
działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

476. 12.04.2011 
I wyłożenie 

Górska Bożena Uwzględnienie zmiany nr 
ewidencyjnego działki po jej 
scaleniu i podziale; 
zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
w całości. 

558/1  
Rzeczyca 
Kolonia  

M, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Brak działki ew. nr 558/1 na mapie ewidencyjnej. 
Oznaczono działkę nr 558/1 wg załączonej decyzji 
podziału działki. 
Zasięg terenu przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony o część 
wnioskowanego terenu. 
Wprowadzenie kolejnej linii zabudowy naruszałoby 
ład przestrzenny obszaru. 
Ochrona przed nadmierną presją inwestycyjną. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

477. 28.04.2011 
I wyłożenie 

Kozłowska Monika  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
w sąsiedztwie znajdują się 
inne działki budowlane; na 
działce stał budynek 
(stodoła ze spichlerzem), 
który został zniszczony 
przez burzę 15 lat temu; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej. 

101/2 
Rzeczyca 
Kolonia  

R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową w południowo-zachodniej części 
wnioskowanej działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

478. 28.04.2011 
I wyłożenie 

Kozłowski Mirosław  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka sąsiaduje z 
działkami budowlanymi; 
ukształtowanie terenu 
pozwala na wprowadzenie 
na działkę zabudowy: 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów. 

116 
Rzeczyca 
Kolonia  

R, ZL  –  – W północnej części działki znajduje się teren leśny 
uzupełniony wskazanymi w obowiązującym planie 
terenami do zalesienia. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Duże deniwelacje terenu, zabudowa rozproszona – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

479. 09.05.2011 
I wyłożenie 

Pawłowska Anna  
Pawłowski Jacek  

Zmiana przeznaczenia 
fragmentu działki na 
budowlaną (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna) 
fragment działki posiada 
dostęp do drogi publicznej i 
mediów. 

207 
Rzeczyca 
Kolonia  

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Północna część działki przylegająca do drogi 
położona jest w systemie ekologicznym gminy. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową w południowej części wnioskowanej 
działki. Wyznaczone w projekcie „Zmiany 
Studium…” granice terenów inwestycyjnych 
zgodnie z zapisem tego projektu ostatecznie 
ustalone zostaną na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.   

480. 09.05.2011 
I wyłożenie 

Pawłowska Anna 
Pawłowski Jacek  

Poszerzenie siedliska 
znajdującego się na 
wnioskowanej działce 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna). 

207 
Rzeczyca 
Kolonia  

M, R, ZL  +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową w południowej części wnioskowanej 
działki, przy istniejącym siedlisku. Wyznaczone w 
projekcie „Zmiany Studium…” granice terenów 
inwestycyjnych zgodnie z zapisem tego projektu 
ostatecznie ustalone zostaną na etapie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

481. 19.05.2011 
I wyłożenie 
 
02.10.2014 
III wyłożenie 

Hołubiczko Ryszard  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działa posiada dostęp do 
drogi publicznej; 
na działce znajdują się 
fundamenty budynków; 
działka sąsiaduje z 
działkami budowlanymi; 
działka od lat nie jest 
wykorzystywana rolniczo. 

89 
Rzeczyca 
Kolonia  

R, ZL  –  – Działka położona w systemie wąwozów w enklawie 
dużego kompleksu leśnego. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby wprowadzenie zabudowy na 
zbocza wąwozów, podlegających szczególnej 
ochronie na terenie miasta i gminy Kazimierz 
Dolny.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

482. 19.05.2011 
I wyłożenie 
 
08.10.2013 
II wyłożenie 

Ciupiński 
Włodzimierz  

Zmiana przeznaczenia 
części działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa); 
działa graniczy z innymi 
działami budowlanymi; 
działa ma dostęp do drogi 
publicznej (powiatowej); 
działka od lat nie jest 
użytkowana rolniczo. 

557 
Rzeczyca 
Kolonia  

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka nr 557 powstała w wyniku scalenia działek 
nr 206 i 205/2. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową w północnej części wnioskowanej 
działki. Wyznaczone w projekcie „Zmiany 
Studium…” granice terenów inwestycyjnych 
zgodnie z zapisem tego projektu ostatecznie 
ustalone zostaną na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

483. 07.06.2011 
09.06.2011 
16.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 
 

Knychas Dariusz  Zmiana przeznaczenia 
działek z rolnych na 
inwestycyjne  (usługi 
turystyczne, rekreacyjne lub 
nieuciążliwa produkcja); 
działka od lat nie jest 
użytkowana rolniczo; działki 
posiadają dostęp do drogi 
publicznej. 

372/1 
373/2 
374 
Rzeczyca 
Kolonia  

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod usługi 
sportu i rekreacji w południowo-wschodniej części 
działki 374. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

484. 10.06.2011 
I wyłożenie 

Szatkowscy 
Barbara i Roman  

Zmiana przeznaczenia 
fragmentu działki na 
budowlaną (zabudowa 
letniskowa i mieszkaniowa 
jednorodzinna) – obszar od 
strony drogi; 
fragment działki posiada 
dostęp do drogi publicznej; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

221 
Rzeczyca 
Kolonia  

ZLZ  –  – Działka położona jest w systemie ekologicznym 
gminy .  
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 30, gdzie postuluje się utrzymanie 
stanu istniejącego zagospodarowania terenów. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

485. 16.06.2011 
I wyłożenie 

Pawłowska Anna 
Pawłowski Jacek  

Zmiana przeznaczenia 
działek w działki z 
możliwością zabudowy 
rekreacyjnej; 
działki posiadają dostęp do 
drogi publicznej i mediów. 

238 
239 
240 
Rzeczyca 
Kolonia  

R, ZLZ +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową w północno-zachodniej części 
wnioskowanych działek. Wyznaczone w projekcie 
„Zmiany Studium…” granice terenów 
inwestycyjnych zgodnie z zapisem tego projektu 
ostatecznie ustalone zostaną na etapie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

486. 20.06.2011 
I wyłożenie 

Gajewski Maciej  Zmiana przeznaczenia 
działki na tereny o 
dominującej funkcji 
mieszkaniowej z 
dopuszczalną funkcja 
pensjonatową (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i pensjonat); 
załączono mapę z 
wnioskowanym terenem 
mieszkaniowym. 
 

109/5 
113/2 
108 
110 
Rzeczyca 
Kolonia  

 R, ZL +/– 
108 

113/2 

 

– 
109/5 
110 

+/– 
108 

113/2 

 

– 
109/5 
110 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 108 i 113/2 
Wprowadzono tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową w części wnioskowanych 
działek, w nawiązaniu do istniejących terenów 
budowlanych. Wyznaczone w projekcie „Zmiany 
Studium…” granice terenów inwestycyjnych 
zgodnie z zapisem tego projektu ostatecznie 
ustalone zostaną na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Dz. ew. nr 109/5 i 110 
Działka 109/5 położona jest na zboczu doliny 
Grodarza, która jest szczególnie chroniona  ze 
względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe, 
natomiast działka 110 jest leśna. Działki położone 
są także  systemie ekologicznym gminy.  
W celu ochrony doliny zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze w formie zabudowy 
rozproszonej. 

487. 10.10.2013 
II wyłożenie 

Mroczkowska 
Justyna  
 

Prośba o przekształcenie 
działek rolnych na 
budowlane. Długoterminowe 
plany zakładają budowę 
kameralnego pensjonatu na 
zasadach domu pasywnego 
z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii, 
co pomoże zachować 
unikalne wartości 
krajobrazu. Projekt ma 
szanse być unikatem w skali 
kraju, przez połączenie 
zrównoważonego rozwoju, 
edukacji i odpowiedzialnego 
biznesu. Oferta nawiązania 
kontaktu gminy ze 
Szwajcarią, gdzie 
właścicielka wiele lat 
pracowała, w celu wymiany 
doświadczeń w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 

113/2, 108 
Rzeczyca 
Kolonia 

ZL, R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową w części wnioskowanych 
działek, w nawiązaniu do istniejących terenów 
budowlanych. Wyznaczone w projekcie „Zmiany 
Studium…” granice terenów inwestycyjnych 
zgodnie z zapisem tego projektu ostatecznie 
ustalone zostaną na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

488. 21.06.2011 
I wyłożenie 

Chmielik Ireneusz  Zmiana przeznaczenia 
działki na MR; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
działek o funkcji MR; 
na działce znajduje się 
budynek gospodarczy. 

202 
Rzeczyca 
Kolonia  

R  –  – Działka położona w systemie ekologicznym gminy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 30, gdzie postuluje się utrzymanie 
stanu istniejącego zagospodarowania terenów. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

489. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Opolska Jolanta  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną. 

317/2 
318 
319 
Rzeczyca 
Kolonia  

RZ  –  – Działka położona w systemie ekologicznym gminy.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Działka położona w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 33 „Dolina potoku 
Witoszyńskiego”, gdzie obowiązuje specjalna 
ochrona prawna rzeki i źródeł. 
Zabudowa rozproszona, zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

490. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Górecki Witold  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowo-
pensjonatowa). 

136/2 
Rzeczyca 
Kolonia  

R  –  – Działka położona w systemie ekologicznym gminy, 
w znacznym oddaleniu od terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i 
pensjonatową. 
Działka o dużych spadkach terenu położona w 
granicach strefy funkcjonalno-przestrzennej nr 29, 
gdzie postuluje się utrzymanie stanu istniejącego 
zagospodarowania przestrzennego. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

491. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Piekoś Paweł  Zmiana praznaczenia 
fragmentu działki na tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
MR; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

92/1 
Rzeczyca 
Kolonia  

R, WS  – 
 

 – 
 

Przez środek wnioskowanej działki przebiega 
gazociąg wysokiego ciśnienia. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 
dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe odległość podstawowa tego typu 
gazociągu od budynków mieszkalnych poza 
terenami zwartej zabudowy wynosi 20 m. Z uwagi 
na opisane wyżej odległości oraz istniejący w 
granicach działki zbiornik wodny brak jest 
możliwości wytyczenia terenu przeznaczonego pod 
zabudowę mieszkaniową.   

492. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Kobiałka Łukasz Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych o nr 104/3 i 
104/4 na tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej z 
agroturystyką; 
zmiana przeznaczenia 
działek rolnych o nr 103/1 i 
103/2 na tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
każda działka ma dostęp do 
drogi publicznej. 

103/1 
103/2 
104/3 
104/4 
Rzeczyca 
Kolonia  

R, ZL  –  – Dz. ew. nr 103/1 i 103/2  
Działki położone są na zboczu doliny Grodarza, 
która jest szczególnie chroniona  ze względu na 
walory przyrodnicze i krajobrazowe. Działki 
położone są także  systemie ekologicznym gminy 
oraz w granicach strefy funkcjonalno-przestrzennej 
nr 29, gdzie postuluje się utrzymanie stanu 
istniejącego zagospodarowania przestrzennego. 
W celu ochrony doliny zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze w formie zabudowy 
rozproszonej. 
Duże deniwelacje terenu, strefa krawędziowa 
doliny Grodarza  - nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
 
Dz. ew. nr 104/4 i 104/3 
Działki znajdują się w strefie funkcjonalno-
przestrzennej nr 9 gdzie obowiązuje „ochrona 
doliny Grodarza. Dopuszczalne niewielkie 
uzupełnienia w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy”. Położone są w systemie 
ekologicznym gminy. 
Ochrona krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Duże deniwelacje terenu, strefa krawędziowa 
doliny Grodarza  - nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

493. 28.06.2011  
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Zabiegły Grzegorz  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
– poszerzenie istniejącego 
terenu budowlanego; 
wnioskodawca jest także 
właścicielem dz. ew. nr 168, 
która jest połączona z 
działką nr 182 i stanowi 
całość , więc jest 
gospodarstwem, może  być 
przeznaczona na siedlisko. 

182 
Rzeczyca 
Kolonia  

ZL, ZLZ +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową w części wnioskowanej działki, poza 
gruntem leśnym. Wyznaczone w projekcie „Zmiany 
Studium…” granice terenów inwestycyjnych 
zgodnie z zapisem tego projektu ostatecznie 
ustalone zostaną na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania 

494. 24.09.2013 
II wyłożenie 

Spasówka 
Wojciech 

Przekształcenie działki na 
działkę pod zabudowę 
jednorodzinną. Działka 
zlokalizowana jest we wsi 
przy głównym ciągu 
komunikacyjnym mającym 
dobre połączenie z 
Nałęczowem, Opolem 
Lubelskim i Puławami. W 
pobliżu i po przeciwległej 
stronie szosy znajdują się 
zabudowani sąsiedzkie. 
Istnieje możliwość 
doprowadzenia przyłączy 
energii elektrycznej, gazu, 
wody.  

316  
Rzeczyca 
Kolonia 

RZ, R  –  – Działka zlokalizowana w strefie ograniczonego 
użytkowania związanej z przebiegiem gazociągu 
wysokiego ciśnienia. 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod nową 
zabudowę powodowałaby naruszenie przepisów 
odrębnych w zakresie sieci gazowych. 

495. 08.10.2013 
II wyłożenie 

Hołubiczko Ryszard  Prośba o zmianę 
przeznaczenia działek na 
budowlane. Znajdują się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowań i przyłączy 
energetycznych oraz działek 
budowlanych. 

126/2, 126/3, 
288/3 
Rzeczyca 
Kolonia  
 

R, ZL  –  – Utrzymanie przeznaczenia wnioskowanych 
terenów zgodne z obowiązującym mpzp. Działki 
położone w terenach rolniczych. Ochrona przyrody 
i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

496. 20.10.2014 
III wyłożenie 

Raczkiewicz 
Zbigniew 

Wniosek o przekształcenie 
działki na cele budowlane.  
W chwili obecnej składający 
uwagę zrealizował budynek 
gospodarczy, na który 
uzyskał pozwolenie na 
budowę – zakończenie 
2008 r.  
Działka jest już 
zabudowana, a ponadto 
zrealizowany budynek po 
niewielkiej adaptacji będzie 
spełniał warunki budynku 
mieszkalnego, gdyż posiada 
zaopatrzenie w media, tj. 
wodę, elektryczność, 
kanalizację ze zbiornikiem 
bezodpływowym i instalację 
gazu. 
 

96/1 
Rzeczyca 
Kolonia 

M, R, ZL  –  – Uwaga z dn. 24-05-2011 r. uwzględniona: Zasięg 
terenu przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony o teren zajęty 
przez opisany w uwadze budynek. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
Uwaga bezpodstawna – teren budowlany został 
wprowadzony na podstawie uwzględnienia uwagi z 
2011 r.  
 

497. 14.04.2011 
I wyłożenie 

Wnuk Zbigniew  
Morawska Krystyna  

Włączenie całego terenu 
wnioskowanej działki w 
nowoprojektowany teren 
inwestycyjny oznaczony 
symbolem: Sk14. 

130 
Skowieszynek 

M, R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony na część działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

498. 11.05.2011 
I wyłożenie 

Pszczoła Janina  Zmiana przeznaczenia 
działek z terenów obsługi 
komunikacyjnej (SK4) na 
tereny budowlane. 
 

25/3, 26/3, 
293/3 
Skowieszynek 

KS + 
25/3 

293/3 

 

– 
26/3 

 

+ 
25/3 

293/3 

 

– 
26/3 

 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 25/3, 293/3 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
 
Dz. ew. nr 26/3 
Działka ta nie może być przeznaczona pod 
zabudowę, ze względu na jej małą powierzchnię i 
położenie w trójkącie widoczności przy 
skrzyżowaniu dróg. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

499. 18.05.2011 
I wyłożenie 

Markowski Andrzej  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane. 

236/1, 136/1 
Skowieszynek 

R +/– 
136/1 

– 
236/1 

+/– 
136/1 

– 
236/1 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 236/1 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona, zabudowa zlokalizowana 
bezpośrednio przy szlaku migracji dużych zwierząt 
– nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
 
Dz. ew. nr 136/1 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony na część działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

500. 19.05.2011 
I wyłożenie 
 
02.10.2014 
III wyłożenie 

Hołubiczko Ryszard  Zmiana przeznaczenia 
działki  rolnej  na 
budowlaną; 
na wnioskowanej działce 
istniały kiedyś zabudowania 
(zabudowa zagrodowa). 
Działka w poprzednim 
wyłożeniu planu otrzymała 
M – co było uwidocznione w 
planie. W obecnym 
wyłożeniu zostało to 
pominięte 

288/6 
Skowieszynek 

R, ZL  –  – – 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 
Działka na żadnym projekcie wyłożonym do 
publicznego wglądu nie miała wrysowanego terenu 
budowlanego.  
Uwaga nie może zostać uwzględniona ze względu 
na brak możliwości uzyskania uzgodnień dla tego 
terenu.  

501. 26.05.2011 
I wyłożenie 

Samcik Kamil  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa siedliskowa); 
Błędnie przekwalifikowana 
została działka o tym 
samym numerze w obrębie 
Kolonia Rzeczyca. 
Na wnioskowanej działce 

266 
Skowieszynek 

R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony na część działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

istnieją budynki 
gospodarcze (suszarnia, 
magazyny);  
działka posada dostęp do 
drogi publicznej oraz 
mediów; 
działka sąsiaduje z innymi 
działkami budowlanymi 
(zabudowa zagrodowa). 

(Działka zakwalifikowana została na etapie 
wniosków do obrębu Kolonia Rzeczyca z powodu 
błędnie sformułowanego wniosku, jednak wniosek 
został rozpatrzony negatywnie i działka nie została 
przekwalifikowana). 

502. 10.06.2011 
I wyłożenie 

Bełcik Joanna  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka ma  możliwość 
podłączenia się do mediów; 
w sąsiedztwie działki 
znajdują się inne działki 
budowlane; 

35  
Skowieszynek 

R  
 

–  
 

– Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

503. 14.06.2011 
I wyłożenie 

Król Alina  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; 
Ze względu na duże 
stężenie spalin i 
zanieczyszczeń nie można 
uprawiać warzyw i owoców. 
Działki mają dostęp do drogi 
publicznej; 
w sąsiedztwie działek 
znajdują się zabudowania 
gospodarcze. 

198/1, 199/1 
Skowieszynek 

R  –  – Działka położona bezpośrednio przy skrzyżowaniu 
drogi wojewódzkiej z dwiema drogami 
powiatowymi. Wzmożona emisja spali i hałasu nie 
tylko nie sprzyja uprawie warzyw i owoców, ale 
także stanowi uciążliwość dla zabudowy 
mieszkaniowej zlokalizowanej w rozwidleniu tych 
dróg. 
Ponadto działka położona  jest  w korytarzu 
systemu ekologicznego gminy. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

504. 14.06.2011 
I wyłożenie 

Król Alina  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; 
w sąsiedztwie działek 
znajdują budynki 
gospodarcze; działki trudne 
do uprawy. 

1/97, 1/98 
Skowieszynek 

R  –  – Na mapie brak działek o numerach ewidencyjnych 
1/97, 1/98.  
Oznaczono działki nr 97 i 98. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

505. 22.06.2011 
I wyłożenie 

Jasiocha Monika  Zmiana przeznaczenia 
działek pod działalność 
usługowo-handlową; 
w sąsiedztwie działek 
znajdują się inne działki 
budowlane. 

164, 165 
Skowieszynek 

M, R + 
165 

– 
164 

+ 
165 

– 
164 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 164 
Działka zlokalizowana w korytarzu wchodzącym w 
skład systemu ekologicznego gminy. Ochrona 
przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
Zabudowa w poprzek korytarza projektowanego 
systemu ekologicznego gminy – nieuzgodnienie 
ZWL. 
 
Dz. ew. nr 165 
Zmieniono przeznaczenie części działki na U 
„istniejące i projektowane tereny usług publicznych 
i komercyjnych”. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

506. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Grzegorczyk 
Tadeusz  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
z uwzględnieniem 
perspektywicznego podziału 
na mniejsze działki, nad 
którym obecnie pracuje 
geodeta; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej oraz 
możliwość  uzbrojenia: 
woda, gaz, instalacja 
telefoniczna; 
działka nie nadaje się pod 
uprawę towarową (teren 
pagórkowaty, obejmujący 
wąwóz, las, pastwisko). 

277/3 
Skowieszynek 

M, R, ZL  –  – Wnioskodawca załączył wstępny projekt podziału 
działki nr 277/3 na działki: 277/4, 277/6, 277/5, 
277/8,277/9. 
Działka stanowi enklawę położoną w otoczeniu 
wąwozów. Wprowadzenie dodatkowego terenu 
przeznaczonego pod zabudowę na wnioskowanej 
działce powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej.  
Zabudowa rozproszona, zabudowa zlokalizowana 
bezpośrednio przy szlaku migracji dużych zwierząt 
– nieuzgodnienie ZWL i RDOŚ. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

507. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Szymanek Mirosław  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane (działalność 
agroturystyczna); 
działki mają dostęp do dróg 
publicznych i do mediów. 

132/4, 133/1 
Skowieszynek 
 

M, R +/– 
132/4 

– 
133/1 

+/– 
132/4 

– 
133/1 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 132/4 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony na część działki 
od strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
 
Dz. ew. nr 133/1 
Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w części miała już 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

508. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Jarzynka Waldemar  
 

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowane; 
działki mają dostęp do drogi 
publicznej, sąsiadują z 
innymi działkami 
budowlanymi; 
na działce 256/2 znajduje 
się dom mieszkalny – 
załączone pozwolenie na 
budowę i inwentaryzacja 
powykonawcza budynku. 

256/2, 256/4 
Skowieszynek 
 

 R, ZL + 
256/2 

 

– 
256/4 

 
 

+ 
256/2 

 

– 
256/4 

 
 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 256/2 
Teren w obrębie istniejących budynków 
przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową. 
 
Dz. ew. nr 256/4 
Działka o dużych spadkach terenu położona w 
systemie wąwozów i w dolinie środkowego 
Grodarza, gdzie utrzymuje się dotychczasowy 
sposób zagospodarowania. Wprowadzenie 
dodatkowego terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny.  Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

509. 04.09.2013 
II wyłożenie 
 
09.10.2014 
III wyłożenie 

Wojtalik Jerzy 
 

Na poprzednim wyłożeniu 
działki były przekształcone 
pod zabudowę mieszkalną. 
Istnieje możliwość 
uzbrojenia w media działek, 
ponadto maja dostęp do 
drogi publicznej. W pobliżu 
istnieje już zabudowa.  

256, 128, 125  
Skowieszynek 

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie studium wyłożonym do publicznego 
wglądu działki nr 128, 125 w większości 
przeznaczone były już pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną – utrzymuje się 
zasięg terenu budowlanego. 
W obrębie Skowieszynek nie ma działki nr 256. 
Istnieją zaś działki nr 256/2, 256/3 i 256/4. 
Utrzymuje się zasięg terenu budowlanego zgodnie 
ze stanem istniejącym. Wprowadzenie 
dodatkowego terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

510. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Lasota Marek  Zmiana przeznaczenia całej 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 
i siedliskowa); 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej oraz do 
mediów: energia 
elektryczna, gaz ziemny, 
woda; 
działka znajduje się  
w sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

59 
Skowieszynek 
 

R, ZL +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony o południową 
część działki. Wyznaczone w projekcie „Zmiany 
Studium…” granice terenów inwestycyjnych 
zgodnie z zapisem tego projektu ostatecznie 
ustalone zostaną na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.   

511. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Dobrzyńscy Ewa 
i Zbigniew  

Zmiana przeznaczenia 
działek  na działki o 
dominującej funkcji 
mieszkaniowej z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej; 
działki sąsiadują z innymi 
działkami budowlanymi; 
istnieje możliwość 

30, 197 
Skowieszynek 
 

R +/– 
30 

– 
197 

+/– 
30 

– 
197 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 30 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki od strony drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

podłączenia mediów: 
energia elektryczna. 

 
Dz. ew. nr 197 
Działka o dużych spadkach terenu położona w 
systemie wąwozów. Wprowadzenie dodatkowego 
terenu przeznaczonego pod zabudowę na 
wnioskowanej działce powodowałoby zbliżanie się 
zabudowy rozproszonej do wąwozów, 
podlegających szczególnej ochronie na terenie 
miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

512. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Dobrzyńska Ewa  1.  Przywrócenie funkcji 
działek , które ujęte są 
w planie jako: stacje 
benzynowe, parkingi, usługi 
związane z turystyką i 
rekreacją, drogi gminne, 
drogi krajowe. 
2.  Rozszerzenie funkcji 
wnioskowanych działek 
o funkcje mieszkaniową z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej oraz funkcji 
usług komercyjnych; 

199/3, 200/3, 
201/5 
Skowieszynek 
 

UT, KS +/–  
 

+/–  
 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dla wnioskowanych działek ustalono 
przeznaczenie UKSp: teren obiektów służących 
obsłudze ruchu turystycznego i rekreacji 
z dopuszczeniem usług komercyjnych, zabudowy 
pensjonatowej i terenu obsługi komunikacyjnej - 
parking, stacja benzynowa. 

513. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Górecki Witold  działka nr 93/1- przyłączenie 
do zabudowy zagrodowej 
(siedliskowej) działki nr 93/1 
w odległości 30m od 
istniejących budynków 
gospodarczych z racji 
budowy suszarni chmielu, 
która zgodnie z wymogami 
przeciwpożarowymi musi 
być odsunięta od istniejącej 
zabudowy; 
działka nr 187- zmiana 
przeznaczenia na zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną; 

93/1, 94/1, 95, 
187 
Skowieszynek 
 

R + 
94/1 
95 

– 
93/1 
187 

+ 
94/1 
95 

– 
93/1 
187 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 94/1 i 95  
Działki przeznaczono pod zabudowę 
mieszkaniową. 
 
Dz. ew. nr 93/1 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby presję inwestycyjną w korytarzu 
wchodzącym w skład systemu ekologicznego 
gminy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

działka nr 95- zmiana 
przeznaczenia na 
budowlaną; na działce 
zlokalizowany jest budynek 
mieszkalny i garażowo-
magazynowy – załączono 
numer pozwolenia na 
budowę; 
działka nr 94/1- zmiana 
przeznaczenia na działkę 
budowlaną; na działce 
znajduje się budynek 
garażowy – załączono 
numer pozwolenia na 
budowę i załącznik mapowy 
do decyzji; 

zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa w poprzek korytarza projektowanego 
systemu ekologicznego gminy – nieuzgodnienie 
ZWL. 
 
Dz. ew. nr 187 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 
 

514. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Górecki Witold  działka nr 92/4- 
przekształcenie działki pod 
działalność usługowo-
handlową; 
działka 186/1- poszerzenie 
terenu zabudowy 
mieszkaniowej; działka od 
wielu lat nie jest użytkowana 
rolniczo; 
działka nr 34- 
przekształcenie działki rolnej 
na budowlaną (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka nr 194- 
przekształcenie działki rolnej 
na budowlaną (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna); 

34, 194, 92/4, 
186/1 
Skowieszynek 

M, KS, U, R + 
186/1 

– 
34 

194 
92/4 

 

+ 
186/1 

– 
34 

194 
92/4 

 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 34 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 
 
Dz. ew. nr 194 
Działka o dużych spadkach terenu położona w 
systemie wąwozów. Wprowadzenie dodatkowego 
terenu przeznaczonego pod zabudowę na 
wnioskowanej działce powodowałoby zbliżanie się 
zabudowy rozproszonej do wąwozów, 
podlegających szczególnej ochronie na terenie 
miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
 
Dz. ew. nr 92/4 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu dla części wnioskowanej 
działki było już ustalone przeznaczenie KS, U, 
„parkingi, usługi handlu, gastronomii, obiekty 
i urządzenia infrastruktury techniczne i 
komunikacyjnej (z wyłączeniem lokalizacji stacji 
paliw)”.  
Pozostała część działki położona jest w korytarzu 
wchodzącym w skład systemu ekologicznego 
gminy.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
 
Dz. ew. nr 186/1 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony o część działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

515. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Urbańska Dorota  Rozszerzenie zabudowy 
istniejącej o działki nr 143, 
nr 148; 
możliwość podłączenia do 
działek mediów: woda, prąd, 
gaz, instalacja telefoniczna; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

143, 148 
Skowieszynek 

R  –  – Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa zlokalizowana bezpośrednio przy 
szlaku migracji dużych zwierząt – nieuzgodnienie 
RDOŚ. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

516. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Piekoś Justyna  Zmiana przeznaczenia 
części działki rolnej na 
budowlaną MR; 
działka ma dostęp do drogi 
publicznej oraz do mediów: 
prąd, gaz, woda; 
działka położona jest w 
sąsiedztwie innej działki 
budowlanej. 

303/2 
Skowieszynek 

R, RZ  – 
 

 – 
 

Działka o dużych spadkach terenu położona w 
dolinie środkowego Grodarza, gdzie utrzymuje się 
dotychczasowy sposób zagospodarowania. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; w celu utrzymania  
charakteru miejsca zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze w formie zabudowy 
rozproszonej. 

517. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Barszcz Robert  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną. 

232 
Skowieszynek 

M, R  –  – Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w części miała już 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

518. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Jarzynka Waldemar  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
W związku z wnioskiem o 
zmianę kwalifikacji działek 
nr 256/4 i 256/2, które 
sąsiadują z działką nr 9 
prośba o zmianę kwalifikacji 
działki nr 9, która leży 
wzdłuż drogi gminnej nr 326. 

9 
Skowieszynek 

R  – 
 
 

 – 
 
 

Wnioskodawca błędnie wskazał obręb Wylągi – 
prawdopodobna lokalizacja działki w obrębie 
Skowieszynek. 
Działka o dużych spadkach terenu położona w 
dolinie środkowego Grodarza, gdzie utrzymuje się 
dotychczasowy sposób zagospodarowania. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; w celu utrzymania  
charakteru miejsca zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze w formie zabudowy 
rozproszonej. 

519. 19.09.2014 
III wyłożenie 

Acher-Kosma 
Bożena  

Wniosek o włączenie 
nieruchomości w obszar 
zabudowy siedliskowej. 
W najbliższym sąsiedztwie 
są pobudowane domy 
mieszkalne.  

271/1, 271/2, 
272 
Skowieszynek 

R, ZL  –  – Brak wniosku.  
Brak uwag po I i II wyłożeniu projektu zmiany 
studium.  
Działki położone w systemie ekologicznym gminy, 
na przebiegu korytarza ekologicznego o randze 
krajowej.  

520. 24.05.2011 
I wyłożenie 

Wicha Małgorzata  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną. 

50, 51 
Wierzchoniów 

R  –  – Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 39 „Wierzchowina Zbędowicka”, w 
której dopuszcza się jedynie niewielkie 
uzupełnienia w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy. 
Działka oddalona od terenów przeznaczonych pod 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zabudowę, w najbliższym rejonie w gminie 
Kazimierz Dolny nie występuje zabudowa 
rozproszona. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

521. 24.05.2011 
I wyłożenie 

Wicha Małgorzata  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną. 

36 
Wierzchoniów 

R, ZL  –  – Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 39 „Wierzchowina Zbędowicka”, 
w której dopuszcza się jedynie niewielkie 
uzupełnienia w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy. 
Działka oddalona od terenów przeznaczonych pod 
zabudowę, w najbliższym rejonie w gminie 
Kazimierz Dolny nie występuje zabudowa 
rozproszona. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

522. 25.05.2011 
I wyłożenie 

Tusińska Edyta  
Tusińska Monika  
Tusińska Sylwia  
Tusiński Piotr 
Krzysztof  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną  
w latach 1930-1950 na 
działce znajdował się dom. 

661 
Wierzchoniów 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

523. 01.06.2011 
I wyłożenie 

Grzybowski Łukasz  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną (usługi 
gastronomiczne  -bar); 
działka jest paska, posiada 
dostęp do drogi, w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się budynek z 
przeznaczeniem 

132/1 
Wierzchoniów 

RZ  
 

–  
 

– Działka zlokalizowana w zespole przyrodniczo-
krajobrazowym, w terenie obniżeń wzdłuż rzeki 
Bystrej, działka może być narażona na 
podtopienia; 
W obecnie obowiązującym mpzp działka położona 
jest w obszarze dna doliny objętego ochroną przed 
zabudową kubaturową. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dochodowym. przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
100 m od cieku, dno doliny, zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej – nieuzgodnienie ZWL i RDOŚ. 

524. 09.06.2011 
I wyłożenie 

Łyszcz Małgorzata  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlano-
mieszkaniową 
działka położona w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

114/2 
Wierzchoniów 

M, RZ  –  – Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w przeważającej 
części miała już przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową. 

525. 21.06.2011 
I wyłożenie 

Mastalerz Piotr 
Wojciech  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
wszystkie działki 
sąsiadujące  z działką nr 
143 mają status 
budowlanych; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej; możliwość  
uzbrojenia działki: woda, 
gaz, energia. 

143 
Wierzchoniów 

RZ, ZL  –  – W gminie Kazimierz Dolny żadna sąsiednia działka 
nie posiada statusu budowlanego. 
Działka zlokalizowana w zespole przyrodniczo-
krajobrazowym, w terenie obniżeń wzdłuż rzeki 
Bystrej, działka może być narażona na 
podtopienia; 
W obecnie obowiązującym mpzp działka położona 
jest w obszarze dna doliny objętego ochroną przed 
zabudową kubaturową. 
100 m od cieku, dno doliny, zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

526. 22.06.2011 
I wyłożenie 

Gałaszkiewicz 
Stanisław  

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na działki 
siedliskowe; 
na działce 147/3  w okresie 
międzywojennym  istniał 
młyn (we wcześniejszym 
negatywnie rozpatrzonym 
wniosku prośba 
o dopuszczenie rewitalizacji 
młyna na cele 
agroturystyczne 
i rekreacyjne); 
działka 131/1 położona w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych; 
działki posiadają dojazd do 
drogi publicznej. 

147/3, 
131/1 
Wierzchoniów 

RZ, ZL +/– 
147/3 

 

– 
131/1 

+/– 
147/3 

 

– 
131/1 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 147/3 
W części tekstowej projektu „Zmiany Studium…”  
wprowadzono zapis „dopuszcza się odtworzenie 
historycznie udokumentowanych obiektów takich, 
jak wiatrak, młyn; dla istniejących i odtworzonych 
wyżej wymienionych obiektów umożliwia się 
wprowadzenie w nich funkcji służących celom 
rekreacyjnym, widokowym, związanym z obsługą 
ruchu turystycznego”. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę mieszkaniową nie jest wskazane w 
terenach obniżeń wzdłuż rzeki Bystrej narażonych 
na podtopienia. 
 
Dz. ew. nr 131/1 
Działka zlokalizowana w zespole przyrodniczo-
krajobrazowym, w terenie obniżeń wzdłuż rzeki 
Bystrej, działka może być narażona na 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

podtopienia; 
W obecnie obowiązującym mpzp działka położona 
jest w obszarze dna doliny objętego ochroną przed 
zabudową kubaturową; 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
100 m od cieku, dno doliny, zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

527. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Bielak Paweł  
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej pod zabudowę 
o charakterze rekreacyjnym 
(dodatkowo budowa 
zbiornika retencyjnego  
- stawu); 
powiększenie istniejącego 
na działce oczka wodnego 
do rozmiarów stawu; 
wnioskodawcy 
przeprowadzili 
specjalistyczną analizę 
hydrologiczną zlewni, 
wykluczająca możliwość 
zagrożenia powodzią na 
terenach objętych 
inwestycją. 

145 
Wierzchoniów 

RZ  –  – Działka zlokalizowana w zespole przyrodniczo-
krajobrazowym, w terenie obniżeń wzdłuż rzeki 
Bystrej, działka może być narażona na 
podtopienia; 
W obecnie obowiązującym mpzp działka położona 
jest w obszarze dna doliny objętego ochroną przed 
zabudową kubaturową; 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
100 m od cieku, dno doliny, zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

528. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Piotrowska Dorota  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; 
działki położone są w 
sąsiedztwie działek 
budowlanych, przy drodze 
wojewódzkiej; 
działki znajdują się na 
równym, nie podmokłym 
terenie. 

481/2, 484/2 
Wierzchoniów 

M, RZ  –  – Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działki w pasie od drogi miały 
już przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

529. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Henkiel Marek  
 

Działka na pograniczu gm. 
Kazimierz i gm. Wąwolnica. 
„Podatki do gminy a jeśli 
chodzi o mostki lub drogi to 

147/5 
Wierzchoniów 

RZ  –  – Uwaga bezpodstawna, nie dotyczy przedmiotu 
„Zmiany Studium…” 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

gmina Wąwolnica.  Nie jest 
to na terenie zalewowym. 
Rozwój gminy Kazimierz 
agroturystycznie i 
ekologicznie nie może 
następować jeśli wszystko 
będzie zarośnięte i 
zdewastowane. Mostu 
gmina na Strychowiec nie 
naprawia. Droga od wsi 
również jest cała 
zdewastowana i 
nieprzejezdna nawet do pól. 
Na początku drogi działkę 
przekwalifikowano. Z drugiej 
strony działa „Gospoda w 
dolinie” (gm. Wąwolnica), 
która została rozbudowana 
– to nie przeszkadza, że jest 
teren zalewowy. Istnieje mini 
golf. Jeśli chcecie Państwo 
rozwijać agroturystykę i 
dbać o region a nie jego 
dewastację przez chłopów 
to proszę się porozumieć z 
gminą Wąwolnica.” 

530. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Henkiel Marek  Nie ma bezpośredniego 
zagrożenia powodzią. 
Daleko od zabudowy – to 
nie jest argument, jest 
położona na wzgórzu należy 
do niej część lasu. Jedna z 
działek przekształcona. Zły 
przebieg granicy gminy 
Wąwolnica i Kazimierz. 
Stare mapy, brak wspólnych 
decyzji i planów. 

245 
Wierzchoniów 

R, ZL  – 
 

 – 
 

Uwaga bezpodstawna, nie dotyczy przedmiotu 
„Zmiany Studium…” 
Był wniosek na tę działkę, prośba o zmianę 
przeznaczenia na budowlane. Jeśli chęć 
przekształcenia działki na budowlaną: 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 45b „Strefa zboczowa doliny 
Bystrej” , gdzie obowiązuje 
zakaz zabudowy rozproszonej i podcinania 
krawędzi oraz adaptacja istniejącej zabudowy. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 

531. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Potoczek Halina  „Nie ma bezpośredniego 
zagrożenia powodzią. 
Daleko od zabudowy – to 
nie jest argument, jest 
położona na wzgórzu, może 
być działką rekreacyjną; nie 
zakłóca to ekologii a wręcz 
pilnuje się dewastacji przez 
miejscową ludność. Obok są 
pola uprawne i zabudowania 
w odl. 500 m. do działki 
należy również część lasu. 
Jedna działka została 
przekształcona. Ta część 
należy częściowo do gminy 
Kazimierz, a częściowo 
Wąwolnica, które nie są 
objęte ochroną. 
Konsekwencja działań są 
osoby, które dostały zgodę 
na zmianę statusu działki. 
Jedna część od rzeki 
obostrzenia. Druga strona 
rzeki gm. Wąwolnica jest 
gospoda w Dolinie, która 
została rozbudowana. 
Powinno się dbać o rozwój 
turystyczny gminy z godnie 
z ekologią. Obecnie 
wszystko jest niszczone 
przez okoliczną ludność.” 

245 
Wierzchoniów 

R, ZL  –  – Uwaga bezpodstawna, nie dotyczy przedmiotu 
„Zmiany Studium…” 
Był wniosek na tę działkę, prośba o zmianę 
przeznaczenia na budowlane. Jeśli chęć 
przekształcenia działki na budowlaną: 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 45b „Strefa zboczowa doliny 
Bystrej” , gdzie obowiązuje 
zakaz zabudowy rozproszonej i podcinania 
krawędzi oraz adaptacja istniejącej zabudowy. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 

532. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Komsta Małgorzata  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka wyposażona jest 
w media: woda. 

678 
Wierzchoniów 

M, R, ZL  –  – Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w pasie od drogi miała 
już przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
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organizacyjnej 
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uwaga 
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projektu  
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nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przestrzennego. 
533. 27.06.2011 

I wyłożenie 
Nowak Elżbieta  Zmiana przeznaczenia 

działek na budowlane; 
działka nr 38 pod zabudowę; 
działka nr 403 pod 
zabudowę usługową; 
Kiedy będzie kanalizacja w 
Wierzchoniowie? 

38, 403 
Wierzchoniów 

U, M, R   –  – Dz. ew. nr 38 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 39 „Wierzchowina Zbędowicka”, w 
której dopuszcza się jedynie niewielkie 
uzupełnienia w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy. 
Działka oddalona od terenów przeznaczonych pod 
zabudowę, w najbliższym rejonie w gminie 
Kazimierz Dolny nie występuje zabudowa 
rozproszona. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 
 
Dz. ew. nr 403 
Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działka miała już 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową i  
usługową. 

534. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Cholewa Mariusz  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane 
(zabudowa mieszkaniowo-
usługowa). 
Trudna lokalizacja działek 
na rysunku Studium. 

110, 174, 172, 
213 
Wierzchoniów 

US, UT, R, ZL, 
M, RZ 

+/– 
110 

– 
174 
172 
213 

+/– 
110 

– 
174 
172 
213 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. Nr 110 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w przeważającej 
części miała już przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, dopuszczono zabudowę usługową. 
 
Dz. ew. nr 174 i 172 
Ochrona przyrody i krajobrazu; przeciwdziałanie 
rozpraszaniu zabudowy; w celu utrzymania  
charakteru miejsca zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze w formie zabudowy 
rozproszonej. 
 
Dz. ew. nr 213 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przestrzennej nr 45b „Strefa zboczowa doliny 
Bystrej” , gdzie obowiązuje 
zakaz zabudowy rozproszonej i podcinania 
krawędzi oraz adaptacja istniejącej zabudowy. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 

535. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Cholewa Andrzej  Zmiana przekształcenia 
działek na budowlane 
(zabudowa mieszkaniowo-
usługowa). 

111/1, 111/2, 
112/1, 112/2 
Wierzchoniów 

M, RZ  –  – Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu działki w przeważającej części 
miały już przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową. Zgodnie z prawem budowlanym w 
zabudowie mieszkaniowej dopuszcza się 
lokalizację usług w ramach 30% powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego. 

536. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Wójcik Mariusz  
 

Zmiana przeznaczenia  
części działki rolnej na 
budowlaną (zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka dosiada dojazd do 
drogi publicznej, 
wyposażona jest w media: 
sieć energetyczną, gazową, 
wodociągową. 

752 
Wierzchoniów 

R, ZL  –  – Działka zlokalizowana w korytarzu wchodzącym w 
skład systemu ekologicznego gminy. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

537. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
09.09.2013 
II wyłożenie 

Nowaczek Danuta 
i Wojciech  

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; 
działki są wyposażone 
w media:, linia 
wodociągowa, gazowa, 
energetyczna, 
telekomunikacyjna; 
działki położone są między 
innymi działkami 
budowlanymi. 

415, 416, 417, 
418, 419 
Wierzchoniów 

RZ +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działek w pasie od drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

538. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 

Capała Beata 
i Jacek  
 

Zmiana przeznaczenia 
części działek na tereny 
rekreacyjno- mieszkaniowe 
(gospodarstwo 
agroturystyczne); 
utworzenie pasa zabudowy 
80 m od strony drogi 
powiatowej, a pozostawienie 
85 m pasa wolnego od 
zabudowy od strony rzeki 
Bystrej; 
działki wyposażone są 
w media: linie energetyczna, 
gazowa. 

124, 125 
Wierzchoniów 

KS, RZ +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działek w pasie ok. 50 m 
od drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

539. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Kałdunek Tomasz  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na działkę 
budowlaną; 
w pobliżu znajdują się 
zabudowania; 
w granicach działki 
przebiegają media. 

539 
Wierzchoniów 

M, R, ZL  –  – W projekcie „Zmiany Studium…”  wyłożonym do 
publicznego wglądu część działki była już 
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. 
Poszerzenie zasięgu terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby rozpraszanie zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 

540. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Głowaccy 
Agnieszka, Marek  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na działkę 
budownictwa 
jednorodzinnego; 
w pobliżu znajdują się 
zabudowania. 

101 
Wierzchoniów 

ZL  –  – Działka stanowi enklawę otoczoną z trzech stron 
dużym kompleksem leśnym. 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 45a „Strefa zboczowa doliny 
Bystrej” , gdzie obowiązuje 
zakaz zabudowy rozproszonej i podcinania 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

krawędzi oraz adaptacja istniejącej zabudowy. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

541. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Lasota Marek  Zmiana przeznaczenia 
działki z terenów produkcji 
rolniczej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy 
zagrodowej (siedliskowej); 
działka ma dostęp do drogi 
publicznej oraz do mediów: 
woda, energia elektryczna. 

800 
Wierzchoniów 

R  –  – Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

542. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Szlendak Stanisław  Poszerzenie terenu 
budowlanego wnioskowanej 
działki. 

664 
Wierzchoniów 

R, ZL  –  – Utrzymanie obecnego terenu przeznaczonego pod 
zabudowę mieszkaniową obejmującego istniejące 
zabudowania. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Powiększenie terenu budowlanego powodowałoby 
zbliżanie się zabudowy rozproszonej do wąwozów, 
podlegających szczególnej ochronie na terenie 
miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

543. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Szymanek 
Małgorzata  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka posiada dostęp do 
sieci gazowej, 
energetycznej, 
wodociągowej, 
kanalizacyjnej. 

613 
Wierzchoniów 

R, ZL  –  – Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

544. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Szymanek 
Małgorzata  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka posiada dojazd do 
drogi gminnej, wyposażona 
w media: sieć energetyczna, 
telekomunikacyjna. 

603 
Wierzchoniów 

R  
 

–  
 

– Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby rozpraszanie zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona, duże deniwelacje terenu – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

545. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Kulińska Janina  
Kuliński Leon  

Poszerzenie terenu 
budowlanego na całą 
wnioskowaną działkę. 

503 
Wierzchoniów 

M, RZ  –  – Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na całej działce spowodowałoby 
przecięcie w poprzek doliny rzeki Bystrej. Ochrona 
przyrody i krajobrazu. Zakaz wprowadzania 
kolejnej linii zabudowy. 

546. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Stachyra-Świderska 
Agnieszka  

1.  Użyta skala mapy 
1:10000 oraz brak granic 
ewidencyjnych działek 
utrudnia możliwość 
odczytania zakresu 
graficznej zmiany studium 
przedmiotowej działki. 
2.  Narysowana propozycja 
jest zbyt ograniczająca 
możliwość zlokalizowania 
zabudowy. 
3.  Zaproponowany 
w studium  zasięg, rozmiar  
terenu ZL jest za duży 

639/6 
Wierzchoniów 

M, U, R, ZL 2.+/– 
3.+ 

4.+/– 

1.– 
 

2.+/– 
3.+ 

4.+/– 

1.– 
 

Częściowo nieuwzględniona. 
1. Uwaga bezpodstawna. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy projekt studium sporządza się na kopii 
mapy topograficznej pochodzącej z 
państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego lub wojskowej mapy 
topograficznej. Jedyną mapą dla gminy 
Kazimierz Dolny dostępną w powyższych 
zasobach jest mapa topograficzna w skali 
1:10000; 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

w stosunku do 
rzeczywistego 
zagospodarowania działki; 
4.  Narysowany przebieg 
drogi nr 107813L-Góry 
Skowieszynek oraz 
107798L-Skowieszynek-
Wierzchoniów jest niespójny 
z rzeczywistym przebiegiem 
tych dróg. 

2. Powiększono  teren przeznaczony pod 
zabudowę na wnioskowanej działce. 

3. Skorygowano zasięg terenów leśnych. 
4. Przebieg drogi nr 107798L jest spójny z 

planowanym przebiegiem drogi, który jest 
zgodny z wydzieleniem ewidencyjnym dz. nr 
674.Skorygowano przebieg drogi nr 107813L. 

547. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Szysz Mariusz  
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa jednorodzinna); 
działka uzbrojona, 
naprzeciwko działki 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

779/1 
Wierzchoniów 

M, R  
 
 

–  
 
 

– Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

548. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Foina Mariusz  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną. 

623 
Wierzchoniów 

M, R, ZL  –  – W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działka w części zachodniej 
miała już przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

549. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Jankowski Tadeusz  
 

Brak zgody na 
zakwalifikowanie działki do 
terenów ZŁ. Dziaka jest 
koszona, uprawiane są na 
niej warzywa. 
Nie są to tereny zalewowe. 
Przez ostatnie 10 lat tylko 
raz bystra miała 
podwyższony poziom wody 
o ponad 2 metry, co 
spowodowało tylko 
niewielkie krótkotrwałe 
podtopienie działki. 

147/4 
Wierzchoniów 

RZ  – 
 

 – 
 

Działka zlokalizowana w zespole przyrodniczo-
krajobrazowym, w terenie obniżeń wzdłuż rzeki 
Bystrej, działka może być narażona na 
podtopienia; 
W obecnie obowiązującym mpzp działka położona 
jest w obszarze dna doliny objętego ochroną przed 
zabudową kubaturową; 
Utrzymanie przeznaczenia RZ – tereny zieleni 
łęgowej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

550. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Dunia Teresa  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
w pobliżu wnioskowanej 
działki (100m) zlokalizowane 
są inne zabudowania. 

600/2 
Wierzchoniów 

US, UZ  
 

–  
 

– Niezgodne z polityką przestrzenną gminy. Działki 
w terenie US,UZ. 
Wyeksponowana wierzchowina, duże deniwelacje 
terenu – nieuzgodnienie RDOŚ. 

551. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Kulińska Janina  
Kuliński Zenon  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
w pobliżu wnioskowanej 
działki (100m) zlokalizowane 
są inne zabudowania. 

600/1 
Wierzchoniów 

US, UZ  –  – Niezgodne z polityką przestrzenną gminy. Działki 
w terenie US,UZ. 
Wyeksponowana wierzchowina, duże deniwelacje 
terenu – nieuzgodnienie RDOŚ 

552. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Kulińska Janina  
Kuliński Zenon  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
w pobliżu wnioskowanej 
działki (100m) zlokalizowane 
są inne zabudowania. 

604 
Wierzchoniów 

R, ZL  –  – Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby rozpraszanie zabudowy i 
wkraczanie jej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona, duże deniwelacje terenu – 
nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

553. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Pałka Janusz  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
w 1979r. na działce staniały 
budynki gospodarcze, które 
po pożarze uległy spaleniu; 
na działce pozostała 
studnia. 

638 
Wierzchoniów 

M, R  –  – Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu część działki od drogi miała 
już przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

554. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Pałka Janusz  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną. 
 

445 
Wierzchoniów 

M, RZ  –  – Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu część działki od drogi miała 
już przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

555. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Kęcik Marcin  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; 
zmiana przeznaczenia 
działek 42, 43 na działki 
o charakterze usługowym; 
zmiana przeznaczenia 
działek 820, 373 częściowo 
budowlanych  na działki w 
całości budowlane. 

42, 43, 820, 
373 
Wierzchoniów 

M, R, ZL, RZ +/– 
373 

– 
42 
43 

820 

+/– 
373 

– 
42 
43 

820 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 42 i 43 
Działki położone w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 39 „Wierzchowina Zbędowicka”, 
w której dopuszcza się jedynie niewielkie 
uzupełnienia w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy. 
Działki oddalone od terenów przeznaczonych pod 
zabudowę, w najbliższym rejonie w gminie 
Kazimierz Dolny nie występuje zabudowa 
rozproszona. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 
 
Dz. ew. nr 820 
Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu część działki miała już 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
Wprowadzenie terenu budowlanego na całą 
działkę jest niemożliwe ze względu na strefę 
bezpośredniego zagrożenia powodzią w północnej 
części działki. 
 
Dz. ew. nr 373 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
został poszerzony z wyłączeniem terenów 
bezpośrednio zagrożonych powodzią. Zgodnie z 
prawem budowlanym w zabudowie mieszkaniowej 
dopuszcza się lokalizację usług w ramach 30% 
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 
100 m od cieku, dno doliny, zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

556. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Jagiełło Małgorzata  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną. 

818 
Wierzchoniów 

R, ZL  –  – Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 45b „Strefa zboczowa doliny 
Bystrej” , gdzie obowiązuje 
zakaz zabudowy rozproszonej i podcinania 
krawędzi oraz adaptacja istniejącej zabudowy. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

557. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Murat Piotr  Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; 
działki maja dostęp do drogi 
publicznej (wojewódzkiej) 
oraz do mediów; 
działki znajdują się w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych. 

390, 456 
Wierzchoniów 

M, RZ  –  – Dz. ew. nr 390 
Działka zlokalizowana w zespole przyrodniczo-
krajobrazowym, w terenie obniżeń wzdłuż rzeki 
Bystrej, działka może być narażona na 
podtopienia; 
W obecnie obowiązującym mpzp działka położona 
jest  w obszarze dna doliny objętego ochroną 
przed zabudową kubaturową; 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
100 m od cieku, dno doliny, zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
 
Dz. ew. nr 456 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu część działki miała już 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na całej działce spowodowałoby 
przecięcie w poprzek doliny rzeki Bystrej. Ochrona 
przyrody i krajobrazu. Zakaz wprowadzanie 
kolejnej linii zabudowy. 
Dno doliny, zabudowa na terenach zieleni łęgowej 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

– nieuzgodnienie RDOŚ. 
558. 29.06.2011 

I wyłożenie 
Małeccy Krzysztof 
i Marzanna  

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna). 

726, 728, 729, 
779/2 
Wierzchoniów 

M, R + 
726 
728 

– 
729 

779/2 

+ 
726 
728 

– 
729 

779/2 

Uwaga złożona po terminie . 
Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 729, 779/2 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 
Dz. ew. nr 726 – M  
Dz. ew. nr 728 – M,U 

559. 30.06.2011 
I wyłożenie 

Kozak Krystyna  
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
zgodnie z wcześniej 
złożonym wnioskiem 
(prośba o przekształcenie 
3/4 powierzchni działki na 
budowlaną). 

665 
Wierzchoniów 

M, R, ZL  –  – Uwaga złożona po terminie. 
Utrzymanie zasięgu terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową zgodnie z 
obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Poszerzenie 
terenu przeznaczonego pod zabudowę na 
wnioskowanej działce powodowałoby wkraczanie 
jej do wąwozów, podlegających szczególnej 
ochronie na terenie miasta i gminy Kazimierz 
Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

560. 01.07.2011 
I wyłożenie 

Lubera Bartosz  
Madej-Lubera Pola  

Przywrócenie działce rolnej 
statusu rolnego, a nie jak 
zakłada studium 
przeznaczenie działki pod 
zalesienie; 
wydzielenie z części działki 
rolnej, działki budowlanej 
położonej na płaskim  
terenie w części płn-zach; w 
części tej działki znajduje się 
pełne uzbrojenie 
infrastrukturalne 
(utwardzona droga, prąd, 

646/5 
Wierzchoniów 

R, ZL  –  – Uwaga złożona po terminie. 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 45b „Strefa zboczowa doliny 
Bystrej” , gdzie obowiązuje 
zakaz zabudowy rozproszonej i podcinania 
krawędzi oraz adaptacja istniejącej zabudowy. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

gaz, woda). przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Skorygowano zasięg lasu zgodnie ze stanem 
istniejącym. 

561. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
23.10.2014 
III wyłożenie 

Kęcik Henryk  Wydzielenie źródła 
znajdującego się na w/w 
działce i dróg dojazdowych 
jako miejsc dostępnych dla 
wszystkich i jako ważny 
punkt strategiczny. 

365/1 
Wierzchoniów 

M, RZ, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Oznaczono lokalizację źródła. 
Zapisy projektu „Zmiany Studium…” utrzymują 
wszystkie istniejące drogi, w tym drogi dojazdowe. 
Nie ma zatem potrzeby wskazywania ich 
wszystkich na rysunku. 

562. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Kęcik Henryk  Przekształcenie działki z 
rolniczej na działkę z 
możliwością zabudowy 
mieszkalnej; przekształcenie 
umożliwiłoby zabudowę 
i rozwinięcie działalności 
agroturystycznej. 

60 
Wierzchoniów 

R, ZL  
 

–  
 

– Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 45a „Strefa zboczowa doliny 
Bystrej” , gdzie obowiązuje 
zakaz zabudowy rozproszonej i podcinania 
krawędzi oraz adaptacja istniejącej zabudowy. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. Działka położona jest w 
oddaleniu od zabudowy na terenach otwartych 
chronionych przyrodniczo i krajobrazowo. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej.  
Skorygowano zasięg lasu zgodnie ze stanem 
istniejącym. 

563. 25.09.2013 
II wyłożenie 

Gogoł Danuta 
Gogoł Mirosław 

Przedłużenie pasa pod 
zabudowę o część 
przydrożną działek.  
Działki znajdują się w 
środku wsi Wierzchoniów, 
są zarejestrowane jako 
pastwiska, łąki, graniczą z 
droga główną szerokością 

393,394 
Wierzchoniów 
 

RZ +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Działka w większości położona w strefie 100 m od 
brzegów rzeki Bystrej. Lokalizacja terenu 
przeznaczonego pod nową zabudowę 
powodowałaby naruszenie przepisów 
wynikających z rozporządzenia Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
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uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
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nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
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nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
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Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
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uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ok. 27 m, posiadają zjazd z 
drogi głównej, mają płaską 
powierzchnię, położone są 
niemal 3,5 m skarpie od 
rzeki Bystrej. 
Przez działki przebiegają 
instalacje: wodociąg, gaz, 
telefon, a niebawem 
kanalizacja, prąd dostępny 
po drugiej stronie drogi.   

Wprowadzono wąski pas terenu przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową w odległości większej niż 
100 m od rzeki, przy drodze wojewódzkiej. 

564. 07.10.2013 
II wyłożenie 

Goliszek Dorota  Obie działki w pierwszym 
projekcie studium zostały 
zakwalifikowane do 
przekształcenia na 
budowlane. Działka nr 159 
jest już w małej części 
budowlana, prośba o 
powiększenie tego obszaru 
do całej działki lub większej 
jej części. 
Działka nr 631/6 z uwagi na 
swoje położenie posiada 
bardzo utrudniony dojazd 
sprzętu rolniczego, 
natomiast znakomicie 
nadaje się na teren 
zabudowany. 

159, 631/6 
Wierzchoniów 

US, UT, WS, R 
 

+ 
631/3 

– 
159 

+ 
631/3 

– 
159 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 159 
Działka położona w strefie 100 m od rzeki Bystrej. 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod nową 
zabudowę powodowałaby naruszenie przepisów 
wynikających z rozporządzenia Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
 
Dz. ew. nr 631/6 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową. 

565. 30.08.2013 
II wyłożenie 

Markiewicz Joanna 
i Lech 

Poszerzenie pasa zabudowy 
na działkach. Działki 
graniczą z działkami 
budowlanymi na których 
znajdują się zabudowania 
mieszkalne, poszerzenie 
pasa zabudowy 
umożliwiłoby dobudowanie 
budynków gospodarczych 
(np. garaże), co jest 
niezbędnym elementem 
gospodarstwa. 

398, 397, 434  
Wierzchoniów 

M, RZ, ZL + 
398 
434 

– 
397 

+ 
398 
434 

– 
397 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 398 
Uwaga bezpodstawna. 
Działka w projekcie wyłożonym do publicznego 
wglądu miała przeznaczenie M. 
 
Dz. ew. nr 397 
Działka położona w strefie 100 m od brzegów rzeki 
Bystrej. Lokalizacja terenu przeznaczonego pod 
nową zabudowę powodowałaby naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w 
sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
 
Dz. ew. nr 434 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w pasie przy drodze. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

566. 08.10.2013 
II wyłożenie 
 
02.10.2014 
III wyłożenie 

Ciupiński 
Włodzimierz  
 
Hołubiczko Ryszard  

Działka w poprzednim planie 
była w pasie zabudowy 
mieszkaniowej – M. jest 
zabudowana ruiną domku 
drewnianego. Wniosek o 
przywrócenie części 
budowalnej, jak na planie z 
2013 r.  

140 
Wierzchoniów 

RZ  –  – Działka na żadnym projekcie wyłożonym do 
publicznego wglądu nie miała wrysowanego terenu 
budowlanego.  
Działka położona w terenie podmokłym, w 
sąsiedztwie rz. Bystrej – w strefie 100 m 
od brzegów rzeki Bystrej.  
Z tego względu uwaga nie może zostać 
uwzględniona. 

567. 04.05.2011 
I wyłożenie 
 
13.09.2013 
II wyłożenie 

Wójcik Bożena 
i Jacek  

Sprzeciw wobec 
wprowadzania 
zagospodarowania sportowo 
rekreacyjnego wierzchowin 
(strefa VI.68). 
Wnioskodawca składał 
wniosek o wprowadzenie 
funkcji agroturystycznej lub 
budowę siedliska z 
połączeniem funkcji 
pensjonatowej, który został 
rozpatrzony negatywnie. 

148 
Witoszyn 

US, UZ +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

568. 17.05.2011 
I wyłożenie 

Liszewska Beata  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
błędny numer działki we 
wniosku z 2008 roku 
(podano nr 121 zamiast 
221/7); 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
działek budowlanych. 

221/7 
Witoszyn 

R  –  – Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; w celu utrzymania  
charakteru miejsca zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze. 
Duże deniwelacje terenu, 
działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie 
wąwozu – ochrona wąwozów – nieuzgodnienie 
RDOŚ. 

569. 18.05.2011 
I wyłożenie 

Markowska Elżbieta  
 

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane; 

471/8 
204/2 
Witoszyn  
(uwaga dotyczy 
także działki w 
obrębie 
Rzeczyca) 

 ZL  –  – Dz. ew. nr 471/8 
Działka leśna stanowiąca ochronę zbocza doliny 
Potoku Witoszyńskiego. Obowiązuje ochrona 
walorów krajobrazowych. 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Zabudowa na terenach leśnych i zaroślowych, 
zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie RDOŚ i 
ZWL. 
 
Dz. ew. nr 204/2 
Działka w przeważającej części ma charakter 
leśny. Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; w celu utrzymania  
charakteru miejsca zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze.  

570. 09.06.2011 
I wyłożenie 
 
11.09.2013 
II wyłożenie 

Laskowski 
Krzysztof  

Zmiana przeznaczenia 
działki mieszkaniowej na 
mieszkaniową z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej. 

193/3 
193/6 
193/7 
193/8 
Witoszyn 

M,MP, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Przeznaczenie terenu uzupełniono o zabudowę 
pensjonatową, w granicach wyznaczonego terenu 
budowlanego na dz. 193/7 oraz części dz. 193/3, 
193/8. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na pozostałej części działek 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. Ochrona 
przyrody i krajobrazu; w celu utrzymania  
charakteru miejsca zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze. 

571. 10.06.2011 
I wyłożenie 

Szatkowski Piotr  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka posiada dostęp do 
mediów; 
wszystkie sąsiednie działki 
są budowlane. 

635 
Witoszyn 

R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Nieprawdą jest, że wszystkie sąsiednie działki są 
budowlane. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony.  
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   



244 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

572. 16.06.2011 
I wyłożenie 
 
01.10.2013 
II wyłożenie 
 

Saran Sławomir  
 
 
Milczek Iwona  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie działek 
budowlanych. 

238/2 
Witoszyn 

R, ZL +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

573. 20.06.2011 
I wyłożenie 
 
14.10.2014 
III wyłożenie 

Dębiec Elżbieta 
i Ryszard  

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka znajduje się z 
sąsiedztwie działek 
budowlanych. 

262 
Witoszyn 

R  –  – Ochrona przyrody i krajobrazu; w celu utrzymania  
charakteru miejsca zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

574. 21.06.2011 
I wyłożenie 

Kloch Barbara  Zmiana przeznaczenia 
działki na rekreacyjno-
wypoczynkową, aby 
uzyskać możliwość 
wykonywania robót 
budowlanych nie 
wymagających pozwolenia 
na budowę (zabudowa 
gospodarcza i letniskowa); 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie działek 
budowlanych. 

381/3 
Witoszyn 

R +/– 
 
 
 
 

 +/– 
 
 
 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

575. 27.06.2011 
I wyłożenie 
 
18.09.2013 
II wyłożenie 

Szyborski Wiktor  Uwzględnienie 
wprowadzenia zmiany w 
ewidencji gruntów (scalenie 
działek- w załączniku 
decyzja starosty 
powiatowego); 
nadanie całej działce 
statusu terenów sportu i 
rekreacji. 

797 (działka po 
scaleniu dz. ew. 
nr 404, 405, 
407/2, 408, 409 
i 410) 
Witoszyn 

US, UZ, R, ZL +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Cześć działki po scaleniu posiada  przeznaczenie 
US, UZ. Utrzymuje się zasięg terenów US, UZ taki 
jak na etapie wyłożenia projektu „Zmiany 
Studium…” do publicznego wglądu. Przeznaczenie 
US, UZ utrzymane zostaje zatem na działkach ew. 
nr 407/2, 408, 409, 410 w części przylegającej do 
drogi poza wąwozem.  
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

576. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Szyborski Wiktor  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
lub siedliskowa); 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej; 
działka sąsiaduje z 
działkami budowlanymi. 

417 
Witoszyn 

R, ZL  –  – Działka o dużych spadkach terenu, niesprzyjająca 
zabudowie. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

577. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Szyborski Wiktor  Utrzymanie drogi 694; droga 
zapewnia dojazd do działki 
wnioskodawcy. 

droga 694 
Witoszyn 

R, ZL  –  – Uwaga bezpodstawna; ustalenia projektu „Zmiany 
Studium…”  w części tekstowej utrzymują 
wszystkie istniejące drogi publiczne, jednak z 
uwagi na skalę rysunku i utrzymanie jego 
czytelności nie wprowadzono na nim wszystkich 
dróg dojazdowych. 

578. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Szymanek 
Małgorzata  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna); 
działka posiada dostęp do 
mediów i drogi publicznej. 

70 
Witoszyn 

R, US, UZ  
 

–  
 

– Wprowadzone tereny US, UZ są odpowiedzią na 
zapisy planu województwa mówiące o zapewnieniu 
w części wschodniej gminy terenów 
uzdrowiskowych związanych z sąsiedztwem 
Celejowa. Intencją zapisu projektu „Zmiany 
Studium…” było wprowadzenie inwestycji o 
większej skali z zachowaniem wysokiego 
wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej  a nie 
o rozdrobnionm charakterze, które mogłyby 
ingerować w chronione przyrodniczo tereny.  
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. Ochrona 
przyrody i krajobrazu; w celu utrzymania  
charakteru miejsca zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze. 

579. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
03.10.2013 
II wyłożenie 

Dziewit Waldemar  
 
 
Dziewit Zofia  
 

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane 
(budownictwo 
jednorodzinne); w 
sąsiedztwie działek znajdują 
się działki budowlane. 

200/1 
201/1 
202/1 
202/5 
Witoszyn 

R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wprowadzono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową na części działki 202/5 w 
nawiązaniu do sąsiedniego terenu budowlanego. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

580. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Radosław Marecki Zmiana przeznaczenia 
działki nr 748 na tereny 
obsługi rolnictwa, tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (obiekty 
obsługi gospodarstwa 
rybackiego, działalność 
agroturystyczna, turystyka 
wiejska, rekreacja). 
Zmiana przeznaczenia 
działki nr 736 na tereny 
zabudowy pensjonatowej, 
uzdrowiskowej. 
Zmiana przeznaczenia 
działek nr 731,733 na  
tereny usług 
agroturystycznych, turystyki 
i rekreacji, usług kultury, np. 
plenery artystyczne. W 
przypadku pomyślnego 
obrotu spraw związanych z 
uzyskaniem przez teren 
statusu uzdrowiska można 
by płynnie przejść do 
świadczenia usług 
sanatoryjno-
uzdrowiskowych. 
Zasilanie stawów leżących 
na w/w działkach od 
dłuższego czasu jest 
niemożliwe z przyczyn 
technicznych. 

748 
736 
731 
733 
Witoszyn 
 

WS, R +/– 
748 

 

– 
736 
731 
733 

 

+/– 
748 

 

– 
736 
731 
733 

 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 748 
Działka częściowo w terenie budowlanym, nie ma 
możliwości poszerzenia ze względu na strefę 100 
m od cieku. Wyznaczone w projekcie „Zmiany 
Studium…” granice terenów inwestycyjnych 
zgodnie z zapisem tego projektu ostatecznie 
ustalone zostaną na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu w terenach przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową ustalenia 
dopuszczają usługi agroturystyczne. W części 
tekstowej projektu „Zmiany Studium…” 
wprowadzono zapis „w istniejących i 
projektowanych terenach przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, zlokalizowanych przy 
stawach dopuszcza się wprowadzenie obiektów 
obsługi gospodarstw rybackich.” 
100 m od cieku, dno doliny, zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 
 
Dz. ew. nr 736, 731, 733 
Działki położone są  w terenie bezpośredniego 
zagrożenia powodzią. 
Zakaz lokalizacji zabudowy. 

581. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Niezabitowski 
Janusz  

Zmianę przeznaczenia 
działek z funkcji 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na funkcję 
pensjonatową i usług 
turystycznych; 
Na działce znajduje się 
budynek mieszkalny jak 
i budynek gospodarczy 
przeznaczony do rozbiórki; 
działki nie nadają się do 
wykorzystania rolniczego. 

608 
611 
612/1 
Witoszyn 

M, R, ZL +/– 
608 

– 
611 

612/1 

+/– 
608 

– 
611 

612/1 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 608 
Utrzymuje się zasięg terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową taki,  jak na etapie 
wyłożenia projektu „Zmiany Studium…” do 
publicznego wglądu. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
Poszerzenie terenu przeznaczonego pod 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zabudowę w kierunku południowym powodowałoby 
ingerencję w zbocza doliny potoku 
Witoszyńskiego. 
Przeznaczenie terenu zmieniono na zabudowę 
pensjonatową i usługi. 
 
Dz. ew. nr 611, 612/1 
Działki częściowo leśne, położone w korytarzu 
wchodzącym w skład systemu ekologicznego 
gminy. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanych działkach 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; w celu utrzymania  
charakteru miejsca zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

582. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Seroka Małgorzata  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane; 
obydwie działki leżą w 
sąsiedztwie innych działek 
budowlanych: 

523 
280 
Witoszyn 

M, US, UZ + 
523 

– 
280 

 

+ 
523 

– 
280 

 

Częściowo nieuwzględniona. 
Dz. ew. nr 523 
Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działka miała już 
przeznaczenie w całości pod zabudowę 
mieszkaniową. 
 
Dz. ew. nr 280 
Przy założeniu, że wnioskodawca wnosi 
o zabudowę mieszkaniową: 
Wprowadzone tereny US, UZ są odpowiedzią na 
zapisy planu województwa mówiące o zapewnieniu 
w części wschodniej gminy terenów 
uzdrowiskowych związanych z sąsiedztwem 
Celejowa.  Intencją zapisu projektu „Zmiany 
Studium…” było wprowadzenie inwestycji o 
większej skali z zachowaniem wysokiego 
wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej  a nie 
o rozdrobnionym charakterze, które mogłyby 
ingerować w chronione przyrodniczo tereny.  
Ochrona przyrody i krajobrazu; w celu utrzymania  
charakteru miejsca zakazuje się lokalizowania 
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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  
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nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

nowej zabudowy mieszkaniowej , która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

583. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Barszcz Robert  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej. 
działka leży w sąsiedztwie 
innych działek budowlanych. 

568/2 
Witoszyn 

R, ZL  –  – Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 34 „Witoszyn, Dolina Potoku 
Witoszyńskiego”, gdzie obowiązuje adaptacja 
stanu istniejącego oraz możliwość niewielkiego 
dogęszczania zabudowy z wykluczeniem obrzeży 
stawów i dna doliny. 
Wprowadzenie zabudowy na wnioskowanej działce 
ingerowałoby w dno doliny potoku i stanowiłoby 
zabudowę rozproszoną w terenie cennym 
przyrodniczo. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
100 od cieku, dno doliny, zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

584. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Szysz Marek  Zmiana przeznaczenia 
działki na tereny zabudowy 
jednorodzinnej; 
działka bezpośrednio 
graniczy z drogą asfaltową, 
w sąsiedztwie zabudowań 
oraz niewielkiej odległości 
od mediów.; 
Chęć przeniesienia 
działalności gospodarczej 
(montaż okładzin 
naturalnych, renowacja 
zabytków, budowa basenów 
i SPA) 

479/3 
Witoszyn 

ZL  –  – Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 34 „Witoszyn, Dolina Potoku 
Witoszyńskiego”, gdzie obowiązuje adaptacja 
stanu istniejącego oraz możliwość niewielkiego 
dogęszczania zabudowy z wykluczeniem obrzeży 
stawów i dna doliny. 
Wprowadzenie zabudowy na wnioskowanej działce 
ingerowałoby w dno doliny potoku i stanowiłoby 
zabudowę rozproszoną w terenie cennym 
przyrodniczo. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

585. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Małeccy Krzysztof 
i Marzanna  

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna). 

202/3 
202/4 
203 
479/2 
Witoszyn 

M, R, ZL  –  – Dz. ew. nr 479/2 
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 34 „Witoszyn, Dolina Potoku 
Witoszyńskiego”, gdzie obowiązuje adaptacja 
stanu istniejącego oraz możliwość niewielkiego 
dogęszczania zabudowy z wykluczeniem obrzeży 
stawów i dna doliny. 
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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  
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nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Wprowadzenie zabudowy na wnioskowanej działce 
ingerowałoby w dno doliny potoku i stanowiłoby 
zabudowę rozproszoną w terenie cennym 
przyrodniczo. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
 
Dz. ew. nr 202/3 i 202/4 
Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu działki miały już 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową (w 
pasie od drogi). 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Dz. ew. nr 203 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; w celu utrzymania  
charakteru miejsca zakazuje się lokalizowania 
nowej zabudowy, która zaburzyłaby ład 
przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą presję 
inwestycyjną w tym obszarze. 

586. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Kodłubaj Elżbieta 
i Andrzej  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na tereny usług 
sportu i rekreacji z 
dopuszczeniem usług 
uzdrowiskowych; 
działka graniczy z terenami 
przeznaczonymi pod usługi 
sportu i rekreacji. 

63 
Witoszyn 

R  
 

–  
 

– Zabudowa rozproszona, 
wyeksponowana wierzchowina – nieuzgodnienie 
RDOŚ i ZWL. 
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Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
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nie-
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dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

587. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Piekoś Grzegorz  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na tereny usług 
sportu i rekreacji z 
dopuszczeniem usług 
uzdrowiskowych; 
Przesunięcie granicy terenu 
US UZ w kierunku 
wschodnim do ściany lasu (z 
uwzględnieniem zmiany 
przeznaczenia działki nr 63) 
nie naruszy zasad ochrony 
krajobrazu , zachowa walory 
przyrodnicze, umożliwi 
rozwój i ewentualną 
poprawę warunków rodzin. 

62 
Witoszyn 

M, R, ZL, US, 
UZ 

 
 

–  
 

– Zabudowa rozproszona, 
wyeksponowana wierzchowina – nieuzgodnienie 
RDOŚ i ZWL. 

588. 10.09.2013 
II wyłożenie 
 
16.09.2014 
III wyłożenie 

Kaźmierczak 
Katarzyna 

Działka nie została ujęta w 
projekcie pomimo 
uwzględnienia jej na jednej z 
komisji planowania. Działka 
jest w części budowlana od 
sony drogi. Wniosek o 
przekształcenie jej w całości 
w działkę budowlaną ze 
względu na siedlisko 
istniejące kiedyś. Istnieje 
możliwość doprowadzenia 
mediów na działce dojazd 
do działki możliwy jest z obu 
stron. 

425 
Witoszyn 

M, R  –  – Działka w części przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową. Pozostała część położona jest w 
pasie 100 m od Potoku Witoszyńskiego. 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod nową 
zabudowę powodowałaby naruszenie przepisów 
wynikających z rozporządzenia Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 

589. 18.09.2014 
III wyłożenie 

Włoch Anna 
i Wojciech  

Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działki – 
w części pod zabudowę 
siedliskową mieszkaniową. 
Działka leży przy drodze 
powiatowej w pobliżu 
zabudowy mieszkaniowej 
i mediów. 

446/3 
Witoszyn 

R, ZL  –  – Brak wniosku. 
Brak uwagi po I i II wyłożeniu projektu zmiany 
studium.  
Działka leśna o dużych spadkach terenu, 
zlokalizowana w systemie ekologicznym gminy, 
ochrona wąwozu i krajobrazu, działka położona 
w strefie 100 m od brzegów rzek. 
 

590. 19.04.2011 
16.03.2012 
I wyłożenie 

Szatkowski Piotr  Umożliwienie w projekcie 
miejscowego planu 
zabudowy zgodnie z 
obowiązującym 
miejscowym planem w 
sposób niekolidujący z 
przebiegiem napowietrznej 

246/1 
Wylągi 

M, MP, R, ZL  – 
 
 

 – 
 
 

Uwaga bezpodstawna, w znacznej części nie 
dotycząca przedmiotu projektu „Zmiany 
Studium…”. 
Projekt „Zmiany Studium…” nie wskazuje 
przebiegu linii elektroenergetycznych 15kV.  
Ograniczenia wynikające z istniejących linii 
elektroenergetycznych oraz ustalenia dotyczące 
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uwaga 
uwzglę- 
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uwaga 
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uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

linii elektroenergetycznej 
(przełożenie lub 
skablowanie istniejącej linii 
elektroenergetycznej 
przechodzącej przez 
działkę). 
Prośba o takie opracowanie 
planu, którego założenia 
wnioskodawca będzie mógł 
realizować. 
Prośba o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie 
dotyczące legalności 
przebudowania linii przez 
LUBZEL. 
Prośba o odrolnienie działki. 

ich projektowanego przebiegu zostaną 
sformułowane na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
zgodnym z przepisami odrębnymi. 
Strefy wolne od zabudowy będą obowiązywały 
wyłącznie od linii istniejących w terenie, a nie tych 
zlokalizowanych na podkładzie mapowym. 

591. 04.05.2011 
I wyłożenie 

Bezkorowajna 
Barbara  

Zmiana przeznaczenia 
rolnej części działki na cele 
zabudowy pensjonatowej. 
 

306/2 
Wylągi 

M, RZ, ZL  –  – Zabudowa na terenach zieleni łęgowej, leśnych i 
zaroślowych – nieuzgodnienie RDOŚ. 

592. 05.05.2011 
I wyłożenie 

Figaszewski Maciej  Przekształcenie części 
działki na cele budowlane; 
ukształtowanie terenu nie 
jest przeszkodą do 
wprowadzenia na działkę 
zabudowy, 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej. 

435/2 
Wylągi 

R, ZL  –  – Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 13 Doły-Wierzchowina, gdzie 
obowiązuje ochrona wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

593. 16.05.2011 
I wyłożenie 

Bromski Jacek  Działki omyłkowo 
zakwalifikowane jako rolne; 
działki posiadają status 
działek budowlanych 
zgodnie z wpisem do księgi 
wieczystej. 

542/1 
553/1 
Wylągi 

M, R  –  – Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany Studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu część działek leżąca w pasie 
istniejącej zabudowy miała już przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
O przeznaczeniu nie decyduje akt notarialny, a 
prawo miejscowe. Zasięg terenów budowlanych 
oznaczonych w projekcie „Zmiany Studium…” jest 
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zgodny z obecnie obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
stanowiącym o przeznaczeniu działki. 
(brak dołączonego aktu notarialnego) 

594. 19.05.2011 
I wyłożenie 

Ścibior Tadeusz  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
na działce znajdują się 
pozostałości zabudowy 
siedliskowej; 
działka wyposażona jest w 
media. 

545/2 
Wylągi 

R  –  – Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 15  „Strefa zboczowa doliny 
środkowego Grodarza”, gdzie obowiązuje 
utrzymanie dotychczasowego sposobu 
użytkowania. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

595. 20.05.2011 
I wyłożenie 

Bielecka Marianna  Wrysowanie do projektu 
studium budynku 
mieszkalnego znajdującego 
się na wnioskowanej 
działce. 

4 
Wylągi 

ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
Projekt  „Zmiany Studium…” w części tekstowej w 
terenach leśnych i rolnych utrzymuje istniejącą 
zabudowę m.in. z możliwością jej przebudowy, 
nadbudowy, rozbudowy, remontu i konserwacji. 
Nie wprowadzenie na rysunku istniejących 
budynków nie oznacza zatem, że projekt ”Zmiany 
Studium…” nie uwzględniał ich występowania. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

596. 20.05.2011 
I wyłożenie 

Brzozowscy 
Katarzyna 
i Mieczysław  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
mediów. 

235 
Wylągi 

R, ZL  –  – Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 13 Doły-Wierzchowina, gdzie 
obowiązuje ochrona wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

597. 26.05.2011 
I wyłożenie 

Kosmala Izabela  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka znajduję się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
działek o charakterze 
budowlanym. 

123 
Wylągi 

ZL  –  – Działka leśna stanowiąca część większego 
kompleksu leśnego. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

598. 02.06.2011 
I wyłożenie 

Liszewski Marian  1. Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i zabudowa 
siedliskowa) 
2. Wrysowanie do projektu 
studium drogi dojazdowej 
do wnioskowanej działki. 

5 
Wylągi 

R, ZL  –  – Działka położona w granicach Pomnika Historii. 
1. Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 

zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz 
spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną w 
tym obszarze w formie zabudowy rozproszonej. 

2. Uwaga bezpodstawna. 
Ustalenia projektu „Zmiany Studium…”  
w części tekstowej utrzymują wszystkie 
istniejące drogi publiczne, jednak z uwagi na 
skalę rysunku i utrzymanie jego czytelności nie 
wprowadzono na nim wszystkich dróg 
dojazdowych. 

599. 02.06.2011 
I wyłożenie 

Liszewski Marian  1. Zlikwidowanie z projektu 
studium linii energetycznej 
średniego napięcia 
przebiegającej przez 
wnioskowane działki; w/w 
linia energetyczna nie 
istnieje (brak słupów i 
przewodów); 

64 
57 
Wylągi 

R  –  – 1. Uwaga bezpodstawna. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy projekt studium sporządza się na kopii 
mapy topograficznej pochodzącej z 
państwowego zasobu geodezyjnego 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Wrysowanie do projektu 
studium drogi dojazdowej 
do działki nr 64 z drogi 
gminnej nr 535/dr. 

i kartograficznego lub wojskowej mapy 
topograficznej.  
Zarówno pracownicy Urzędu Gminy Kazimierz 
Dolny jak i projektanci nie mają zatem wpływu 
na aktualność mapy, na której sporządzony 
został projekt „Zmiany Studium…”. 
Projekt „Zmiany Studium…” utrzymuje istniejące 
przebiegi linii elektroenergetycznych średniego 
napięcia zgodnie ze stanem faktycznym, a nie 
przebiegami wskazanymi na podkładzie. 

2. Uwaga bezpodstawna. 
Ustalenia projektu „Zmiany Studium…”  
w części tekstowej utrzymują wszystkie 
istniejące drogi publiczne, jednak z uwagi na 
skalę rysunku i utrzymanie jego czytelności nie 
wprowadzono na nim wszystkich dróg 
dojazdowych. Ostateczne linie rozgraniczające 
tereny dróg zostaną określone na etapie 
sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

600. 06.06.2011 
I wyłożenie 

Kozak Jarosław  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
innych działek 
budowlanych. 

287/2 
Wylągi 

R  –  – Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 18 „Wylągi wieś”, gdzie możliwe 
jest dopełnianie zabudowy jedynie w historycznie 
ukształtowanym ciągu. Wprowadzenie zabudowy 
na wnioskowanej działce jest niezgodne z tą 
zasadą i stanowiłoby rozpraszanie zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

601. 09.06.2011 
I wyłożenie 

Ulanowska-
Puchalska 
Katarzyna  
 

Rysunek studium, jego 
skala nie daje możliwości 
odniesienia się do 
konkretnej działki. Prośba o 
narysowanie takiej mapy jak 
dla „Strefy Miasta”, gdzie 
można jasno odczytać 
dokładne  granice działek. 
 

133 
Wylągi 

M  –  – Uwaga bezpodstawna. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie projektu 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy projekt 
studium sporządza się na kopii mapy 
topograficznej pochodzącej z państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub 
wojskowej mapy topograficznej. Jedyną mapą dla 
gminy Kazimierz Dolny dostępną w powyższych 
zasobach jest mapa topograficzna w skali 1:10000; 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ponadto na etapie wyłożenia projektu „Zmiany 
Studium…” do publicznego wglądu działka miała 
już przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową.  

602. 13.06.2011 
I wyłożenie 

Nowakowscy 
Katarzyna i Jerzy  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka znajduję się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
działek o charakterze 
budowlanym. 

205/1 
Wylągi 

R  –  – Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 8 „Kazimierz, Doły – Dolina 
Grodarza”, gdzie możliwe jest dopełnianie 
zabudowy jedynie w historycznie ukształtowanym 
ciągu. Wprowadzenie zabudowy na wnioskowanej 
działce jest niezgodne z tą zasadą i stanowiłoby 
rozpraszanie zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

603. 13.06.2011 
I wyłożenie 

Nowakowscy 
Katarzyna i Jerzy  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej; 
działka znajduję się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
działek o charakterze 
budowlanym. 

253 
Wylągi 

R, ZL  –  – Zabudowa wkraczająca w tereny wolne od 
zabudowy, ochrona zboczy i wierzchowin 
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej nr 17, 
zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie RDOŚ i 
ZWL. 

604. 13.06.2011 
I wyłożenie 

Bakota Zbigniew  Chęć budowy mini pola 
golfowego; uzupełnieniem 
pola golfowego musi być 
budynek socjalny (szatnia, 
wypożyczalnia sprzętu oraz 
mini-bar z napojami 
chłodzącymi plus parking 
dla 15 samochodów. Chęć  
postawienia dodatkowo 
czterech domków krytych 
gontem lub strzechą; 
Załączony poglądowy 
projekt pola z budynkiem 
socjalnym (na dz. nr 548/6) 
i dołkami. 

549/1; 549/2; 
548/4; 548/5; 
548/6; 548/7; 
548/8; 548/9; 
548/10; 548/11 
Wylągi 

M, R, RZ  –  – Działki  nr 549/1, 549/2, 548/5, 548/6, 548/7, 
548/8, 548/9, 548/10, 548/11 zlokalizowane  w 
dolinie środkowego Grodarza (strefa funkcjonalna  
nr 9) - ochrona doliny rzecznej przed lokalizacją 
nowej zabudowy; 
dodatkowo działka zlokalizowana w systemie 
ekologicznym gminy;  
ochrona przyrody i krajobrazu; 
Działka nr 548/4 zlokalizowana w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej nr 15a, gdzie 
obowiązuje utrzymanie dotychczasowego sposobu 
zagospodarowania. 
Wprowadzenie pola golfowego stanowiłoby 
znaczną ingerencję w środowisko przyrodnicze 
tego obszaru. W Rozporządzeniu z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
pola golfowe zostały zakwalifikowane jako 
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

oddziaływać na środowisko.  
Dno doliny, zabudowa na terenach zieleni łęgowej, 
częściowo działki położone na zboczu o dużych 
deniwelacjach terenu, w strefie krawędziowej 
doliny Grodarza – nieuzgodnienie RDOŚ i ZWL. 

605. 14.06.2011 
I wyłożenie 

Anykiel Małgorzata  Zmiana przeznaczenia 
działek o charakterze 
ekosystemów leśnych i 
zaroślowych na działki 
budowlane (zabudowa 
mieszkaniowa z 
dopuszczeniem funkcji 
pensjonatowej); 
wnioskowane działki 
znajdują się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
działek budowlanych; 
ukształtowanie ternu 
umożliwia wprowadzenie na  
wnioskowane działki 
zabudowy; 
wnioskowane działki 
posiadają dostęp do drogi 
publicznej poprzez 
służebność drogi 
zlokalizowanej na działce 
bezpośrednio przylegającej 
do drogi. 

558 
559 
Wylągi 

R, ZL  –  – Działki zlokalizowane w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 18 „Wylągi wieś”, gdzie możliwe 
jest dopełnianie zabudowy jedynie w historycznie 
ukształtowanym ciągu. Wprowadzenie zabudowy 
na wnioskowanych działkach jest niezgodne z tą 
zasadą i stanowiłaby zbliżanie się do wąwozów, 
podlegających szczególnej ochronie na terenie 
miasta i gminy Kazimierz Dolny . 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

606. 20.06.2011 
I wyłożenie 

Filipczak Agnieszka  Poszerzenie terenu 
inwestycyjnego WG4 
o teren wnioskowanej 
działki; 
działka posiada 
bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej 
(powiatowej) i mediów; 
wnioskowana działka 
znajduje się w sąsiedztwie 
terenu inwestycyjnego. 

105 
Wylągi 

R, ZL  –  – Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 18 „Wylągi wieś”, gdzie możliwe 
jest dopełnianie zabudowy jedynie w historycznie 
ukształtowanym ciągu. Wprowadzenie zabudowy 
na wnioskowanej działce jest niezgodne z tą 
zasadą. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 
100 m od cieku, dno doliny, zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej – nieuzgodnienie ZWL i RDOS. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

607. 22.06.2011 
I wyłożenie 
 
18.09.2013 
II wyłożenie 
 
21.10.2014 
III wyłożenie 

Doraczyński Antoni  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka ma dostęp do drogi 
publicznej i mediów. 

98/3 
Wylągi 

RZ  –  – Działka położona w strefie 100 m od brzegów 
Grodarza. Lokalizacja terenu przeznaczonego pod 
nową zabudowę powodowałaby naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w 
sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego 
(podczas drugich uzgodnień tereny położone w 
odległości poniżej 100 m od cieków wodnych 
zostały zakwestionowane przez instytucje 
uzgadniające projekt studium). 
100 m od cieku, dno doliny, zabudowa na terenach 
zieleni łęgowej – nieuzgodnienie RDOS. 

608. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Bełcik Joanna  Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną; 
działka ma dostęp do drogi 
publicznej. 

185 
Wylągi 

R, ZL  –  – Działka o dużych spadkach terenu, niekorzystna 
do wprowadzania zabudowy. Nie jest zapewniony 
swobodny dojazd do działki.  
Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 16b, gdzie obowiązuje adaptacja 
stanu istniejącego z możliwością minimalnych 
uzupełnień zabudowy. Pozytywne rozpatrzenie 
uwagi nie byłoby uzupełnieniem zabudowy, ale 
wprowadzeniem  zupełnie nowego terenu 
budowlanego w otoczeniu naturalnych form 
krajobrazowych. 

609. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Borowski Jacek  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka ma dostęp do drogi 
publicznej i mediów; 
działka sąsiaduje z 
działkami po charakterze 
budowlanym. 

204/1 
Wylągi 

R  –  – Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 8 „Kazimierz, Doły – Dolina 
Grodarza”, gdzie możliwe jest dopełnianie 
zabudowy jedynie w historycznie ukształtowanym 
ciągu. Wprowadzenie zabudowy na wnioskowanej 
działce jest niezgodne z tą zasadą i stanowiłoby 
rozpraszanie zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

610. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
13.09.2013 
II wyłożenie 
 
29.09.2014 
III wyłożenie 

Machnio Tomasz  Ustanowienie strefy 
zabudowy na działce. 
Uzasadnienie: przedłużenie 
linii zabudowy wzdłuż drogi 
gminnej KDG chęcią 
osiedlenia się w Kazimierzu 
i prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

111/2 
Wylągi 

R  –  – Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Nie jest to teren predysponowany do lokalizacji 
zabudowy ze względu na duże deniwelacje terenu. 

611. 24.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 
 
18.10.2014 
III wyłożenie 

Trybuła Agnieszka 
i Marcin  

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane; 
działki poosiadają dostęp 
do mediów; 
ukształtowanie ternu nie 
jest przeszkodą do 
wprowadzenia na działki 
zabudowy. 

545/3 
545/4 
545/5 
Wylągi 

R  –  – Działki położone w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 15  „Strefa zboczowa doliny 
środkowego Grodarza”, gdzie obowiązuje 
utrzymanie dotychczasowego sposobu 
użytkowania. Działki o dużych spadkach terenu, 
niesprzyjająca lokalizacji zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. Ponadto działki 
położone w strefie 100 m od brzegów rzeki 
Grodarz. Lokalizacja terenu przeznaczonego pod 
nową zabudowę powodowałaby naruszenie 
przepisów wynikających z rozporządzenia Nr 4 
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w 
sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 

612. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Dunia Teresa  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna). 

28 
Wylągi 

R  –  – Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy 
i wierzchowin.  
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Ponadto przez działkę przebiega gazociąg 
wysokiego ciśnienia wraz ze strefą wolną od 
zabudowy. 

613. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Trykacz Beata         
Trykacz Andrzej  

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane (chęć 
wybudowania małego 
Skansenu Kazimierskiego) 
działki posiadają dostęp do 
mediów; 
w sąsiedztwie 
wnioskowanych działek 
znajdują się działki o 
charakterze budowlanym. 

224 
225 
Wylągi 

R, ZL  –  – Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Zabudowa rozproszona – nieuzgodnienie ZWL. 

614. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Budzyński Bogdan  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej. 

252/2 
Wylągi 

R, ZL  –  – Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 16a „Kazimierska strefa zboczowa 
doliny dolnego Grodarza – część północna, gdzie 
niezbędna jest ochrona prawna przyrody i 
krajobrazu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

615. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Stoń Marcin  1. Uwzględnienie dla w/w 
działki zapisu dla 
jednostki funkcjonalno-
przestrzennej nr 18 
„Wylągi Wieś” o 
następującym brzmieniu 
„Adaptacja stanu 
istniejącego . Możliwość 
dopełniania zabudowy w 
historycznie 
ukształtowanym ciągu. 
Ochrona zespołu 
podworskiego”. 

2. Rozszerzenie terenu R – 
zbyt rozległe tereny ZL, 
co nie ma 

502 
Wylągi 

R, ZL 2. + 1. – 
3. – 

2. + 1. – 
3. – 

Częściowo nieuwzględniona.  
1. Uwaga bezpodstawna. Wyznaczone jednostki 

przyrodniczo-krajobrazowe stanowią 
odzwierciedlenie głównych ogólnych zasad 
rozwiązań przestrzennych, jakimi należy 
kierować się w planowaniu miejscowym i 
decyzjach lokalizacyjnych. Nie jest to zatem 
ustalenie dotyczące konkretnego przeznaczenia 
terenów (M, ZL, R itd.).  

2. Skorygowano teren ZL. 
3. Działka zlokalizowana w jednostce 

funkcjonalno-przestrzennej nr 18 „Wylągi wieś”, 
gdzie możliwe jest dopełnianie zabudowy 
jedynie w historycznie ukształtowanym ciągu. 
Wprowadzenie zabudowy na wnioskowanej 
działce jest niezgodne z tą zasadą i stanowiłoby 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

odzwierciedlenia w 
rzeczywistym stanie 
zagospodarowania 
działki. 

3. Na działce chęć uprawy 
winorośli i produkcji wina 
dla potrzeb własnych i 
sąsiadów, do czego 
niezbędne będą 
zabudowania 
gospodarcze (w latach 
60-tych na terenie w/w 
działki znajdowało się 
siedlisko). 

rozpraszanie zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz 
spowodowałaby dalszą presję inwestycyjną w 
tym obszarze w formie zabudowy rozproszonej. 

616. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Żur-Falkendorf 
Anna  

Objęcie działki możliwością 
zabudowy siedliskowej 
(zaplecze magazynowo-
socjalne – suszarnia 
owoców, wiata dla maszyn, 
budynek mieszkalny); 
Na działce prowadzone jest 
gospodarstwo rolno- 
sadownicze. 

531 
Wylągi 

R  –  – Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 18 „Wylągi wieś”, gdzie możliwa 
jest dopełnianie zabudowy jedynie w historycznie 
ukształtowanym ciągu. Wprowadzenie zabudowy 
na wnioskowanej działce jest niezgodne z tą 
zasadą i stanowiłoby rozpraszanie zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Wnoszący uwagę powołuje się na orzecznictwo 
sądowe odnoszące się do art. 43 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 
Przywołane orzeczenie dotyczyło procedury 
toczonej w oparciu o nieobowiązującą już ustawę. 

617. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Mazurek Krystyna  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną: 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie działek o 
charakterze budowlanym. 

66 
Wylągi 

R, ZL  –  – Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

formie zabudowy rozproszonej. 
618. 28.06.2011 

I wyłożenie 
Pałka Stanisław  Zmiana przeznaczenia 

działki na budowlaną: 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i  mediów; 
działka sąsiaduje z 
działkami o charakterze 
budowlanym. 

529 
Wylągi 

R  –  – Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 18 „Wylągi wieś”, gdzie możliwa 
jest dopełnianie zabudowy jedynie w historycznie 
ukształtowanym ciągu. Wprowadzenie zabudowy 
na wnioskowanej działce jest niezgodne z tą 
zasadą i stanowiłoby dodatkową presję 
inwestycyjną w tym obszarze. 

619. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Pałka Stanisław  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane; 
działki posiadają dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
w pobliżu znajdują się 
działki budowlane. 

298 
299 
300 
Wylągi 

R, ZL  –  – Działka położona w korytarzu wchodzącym w skład 
systemu ekologicznego gminy. Działka o dużych 
spadkach terenu, niekorzystna do lokalizacji 
zabudowy 
 Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 18 „Wylągi wieś”, gdzie możliwe 
jest dopełnianie zabudowy jedynie w historycznie 
ukształtowanym ciągu. Wprowadzenie zabudowy 
na wnioskowanej działce jest niezgodne z tą 
zasadą i stanowiłoby rozpraszanie zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

620. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Pałka Stanisław  Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane z 
możliwością zabudowy 
pensjonatowej; 
działki posiadają dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
w pobliżu znajdują się 
działki budowlane. 

200 
201 
203 
Wylągi 

R  –  – Działki zlokalizowane w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 8 „Kazimierz, Doły – Dolina 
Grodarza”, gdzie możliwe jest dopełnianie 
zabudowy jedynie w historycznie ukształtowanym 
ciągu. Wprowadzenie zabudowy na 
wnioskowanych działkach jest niezgodne z tą 
zasadą i stanowiłoby rozpraszanie zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

621. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Pałka Stanisław  Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną; 
w pobliżu znajdują się 
działki budowlane. 

296/1 
Wylągi 

ZL  –  – Działka o charakterze leśnym, stanowiąca część 
kompleksu leśnego. 
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy do 
wąwozów, podlegających szczególnej ochronie na 
terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

622. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Piekoś Justyna  Poszerzenie obszaru 
zabudowy oraz 
dopuszczenie na nim 
zabudowy pensjonatowej; 
działka posiada dostęp do 
drogi publicznej i mediów; 
działka sąsiaduje z 
działkami o charakterze 
budowlanym. 

581 
Wylągi 

M, R +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Rozszerzono funkcję terenu o zabudowę 
pensjonatową. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
Nie ma możliwości poszerzenia terenu 
budowlanego – przez działkę przebiega gazociąg 
wysokiego ciśnienia wraz ze strefą wolną od 
zabudowy. 
Duże deniwelacje terenu – nieuzgodnienie RDOŚ. 

623. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Górecki Robert  Rozszerzenie obszaru 
zabudowy istniejącej o w/w 
działkę. 

211 
Wylągi 

R, ZL  –  – Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 16a „Kazimierska strefa zboczowa 
doliny dolnego Grodarza – część północna, gdzie 
niezbędna jest ochrona prawna przyrody i 
krajobrazu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze. 

624. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Kowalski Józef Zmiana przeznaczenia 
części działki położonej 
wzdłuż drogi powiatowej 
asfaltowej i wzdłuż drogi 
gminnej na zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną; 
działka znajduje się 
w bezpośrednim 

582 
Wylągi 

M, R, ZL +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony o południową 
część działki w pasie od drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 



263 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

sąsiedztwie działki 
budowlanej. 

Północna część działki zlokalizowana  w dolinie 
środkowego Grodarza (strefa funkcjonalna  nr 9) - 
ochrona doliny rzecznej przed lokalizacją nowej 
zabudowy.  
W części północnej działka o dużych spadkach 
terenu, niesprzyjająca lokalizacji zabudowy.  
Dodatkowo ta część działki zlokalizowana jest w 
systemie ekologicznym gminy;  
ochrona przyrody i krajobrazu. 

625. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Nowicka-Marusczyk 
Maria  
Dąbrowska 
Agnieszka  

Dopuszczenie lokalizacji 
zabudowy zagrodowej na 
terenie wnioskowanej 
działki wzdłuż drogi 
publicznej; 
działka znajduje się w 
sąsiedztwie działek, na 
których istnieją już tereny 
budowlane. 

561 
Wylągi 

RZ, ZL +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Wyznaczono teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową w północnej części działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Południowa część działki zlokalizowana w dolinie 
środkowego Grodarza (strefa funkcjonalna  nr 9) - 
ochrona zieleni łęgowej i doliny rzecznej przed 
lokalizacją nowej zabudowy – zakaz zabudowy w 
odległości 100 m od cieku. 

626. 29.06.2011 
I wyłożenie 

Zielony Ireneusz  
Łyczko-Zielony 
Sylwia  

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na budowlaną 
(budynki mieszkalne i 
gospodarcze) – 
specjalistyczne 
gospodarstwo rolne, 
uprawa winorośli z 
wyrobem wina; 
działka ma dostęp do 
mediów. 
Podobne proponowane 
zmiany w obrębie Wylągów 
– Wg6, Wg9, Wg21. 

265 
Wylągi 

R, ZL  –  – Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 18 „Wylągi wieś”, gdzie możliwe 
jest dopełnianie zabudowy jedynie w historycznie 
ukształtowanym ciągu. Wprowadzenie zabudowy 
na wnioskowanej działce jest niezgodne z tą 
zasadą i stanowiłoby rozpraszanie zabudowy. 
Działka zlokalizowana w korytarzu wchodzącym w 
skład systemu ekologicznego gminy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Przytoczone w uzasadnieniu uwagi wyznaczone 
nowe tereny pod zabudowę posiadające wg 
wnioskodawcy podobne uwarunkowania terenowe, 
zlokalizowane są przede wszystkim w innej 
jednostce funkcjonalno-przestrzennej, leżą 
bezpośrednio przy drodze gminnej i oddalone są 
od przedmiotowej działki o ponad 500 m. – 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

posiadają zatem zupełnie inne uwarunkowania 
przestrzenne. 

627. 01.07.2011 
I wyłożenie 

Żur Artur  Usunięcie z projektu 
studium zapisu „zakaz 
lokalizacji nowej zabudowy” 
dla wnioskowanej działki 
(chęć wybudowania 
siedliska rolniczego). 

532 
Wylągi 

R  –  – Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 18 „Wylągi wieś”, gdzie możliwa 
jest dopełnianie zabudowy jedynie w historycznie 
ukształtowanym ciągu. Wprowadzenie zabudowy 
na wnioskowanej działce jest niezgodne z tą 
zasadą i stanowiłoby rozpraszanie zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 

628. 28.06.2011 
I wyłożenie 
 
04.10.2013 
II wyłożenie 
 
24.10.2014 
III wyłożenie 

Markowicz Barbara  Przekształcenie działki z 
rolnej na budowlaną; 
działka posiada 
bezpośredni dostęp do 
drogi gminnej, do mediów; 
Niewielka powierzchnia 
działki nie sprzyja do 
rozwoju produkcji rolnej , 
wręcz prosi się o mała 
lokalną architekturę z 
tradycyjnie urządzonym 
siedliskiem rolniczym. 

30 
Wylągi 

R, ZL  –  – Działka położona w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 12 „Kwaskowa Góra – 
wierzchowina”, gdzie obowiązuje ochrona przed 
zabudową wyeksponowanych zboczy i 
wierzchowin.  
Wprowadzenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę na wnioskowanej działce 
powodowałoby zbliżanie się zabudowy 
rozproszonej do wąwozów, podlegających 
szczególnej ochronie na terenie miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 
w celu utrzymania  charakteru miejsca zakazuje 
się lokalizowania nowej zabudowy, która 
zaburzyłaby ład przestrzenny oraz spowodowałaby 
dalszą presję inwestycyjną w tym obszarze w 
formie zabudowy rozproszonej. 
Ponadto przez działkę przebiega gazociąg 
wysokiego ciśnienia wraz ze strefą wolną od 
zabudowy. Lokalizacja terenu przeznaczonego pod 
nową zabudowę powodowałaby naruszenie 
przepisów odrębnych w zakresie sieci gazowych. 

629. 27.09.2013 
II wyłożenie 

Korczak 
Przemysław 

Wniosek o zmianę 
przeznaczenia działek z 
celów rolnych na 
„odpowiednie”. Za 
„odpowiednie” rozumie się 
pozwalające na wykonanie 

33, 34 
Wylągi 

R  –  – Działki zlokalizowane w strefie ograniczonego 
użytkowania związanej z przebiegiem gazociągu 
wysokiego ciśnienia. 
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod nową 
zabudowę powodowałaby naruszenie przepisów 
odrębnych w zakresie sieci gazowych. 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

odbudowy (rekonstrukcji) 
zagrody/siedliska 
istniejącego tu w przeszłości 
od XIX wieku, ewentualnie 
przeznaczenie pod 
zabudowę wielorodzinną lub 
usługową. Zrekonstruowane 
zabudowania stanowiłyby 
materiał naukowo-
historyczny dla przyszłych 
pokoleń oraz 
wkomponowane w 
środowisko naturalne 
zapewniałyby kolejną 
atrakcję dla miasta, 
niepływającą na naturalne 
walory turystyczne. 
Kolejnym aspektem 
opowiadającym się za 
uwagą jest fakt, iż grunty te 
mają znikomą użyteczność 
rolną (IV klasa ziemi) 

630. 07.10.2014 
III wyłożenie 

Kobiałka Janusz 489/3 - Zaproponowany 
teren w projekcie zmiany 
studium jest zbyt mały i 
ogranicza się wyłączenie do 
granic istniejącego na 
działce siedliska. Takie 
rozwiązanie uniemożliwia 
swobodne gospodarowanie 
działki w szczególności 
poprzez zamknięcie 
możliwości rozbudowy 
istniejącego zaplecza 
budynków związanych z 
produkcją rolną 
(sadownicza). Prośba o 
powiększenie terenu 
budowlanego.  
488 -  prośba o 
wprowadzenie możliwości 
zabudowy 
siedliskowej/pensjonatowej. 
Działka posiada dostęp do 

489/3, 488 
Wylągi  

489/3 – M, R, 
ZL 
488 - R  

 –  – Brak wniosku, brak uwag po I i II wyłożeniu 
projektu zmiany studium. Teren budowlany 
wskazany na dz. 489/3 stanowi przeniesienie 
terenu budowlanego z obowiązującego mpzp.  
 
Działka zlokalizowana w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej nr 18 „Wylągi wieś”, gdzie możliwe 
jest dopełnianie zabudowy jedynie w historycznie 
ukształtowanym ciągu. Wprowadzenie zabudowy 
na wnioskowanych terenach jest niezgodne z tą 
zasadą i stanowiłoby rozpraszanie zabudowy. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
 
Uwaga stanowi nowy wniosek związany z 
wprowadzeniem nowych terenów budowlanych, 
w związku z powyższym nie stanowi odniesienia 
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

drogi gminnej. Działka 
położona jest w obszarze o 
korzystnym ukształtowaniu 
terenu dla lokalizowania 
zespołów nowej zabudowy. 
W bezpośrednim 
sąsiedztwie – dz. 219/1, 
220, 284, zostały 
zaprojektowane tereny z 
przeznaczeniem pod 
zabudowę pensjonatową i 
mieszkaniową.  

się do przyjętych rozwiązań w obecnie 
procedowanym projekcie zmiany studium 
związanych ze sposobem rozpatrzenia wniosku 
bądź uwag. 
 
Z tego względu uwaga nie może zostać 
uwzględniona.   
 

631. 07.10.2014 
III wyłożenie 

Gierczak Anna  Prośba o wprowadzenie 
możliwości zabudowy 
letniskowej/pensjonatowej. 
Działka posiada dostęp do 
drogi gminnej, położona jest 
w obszarze o korzystnym 
ukształtowaniu terenu dla 
lokalizowania zespołów 
nowej zabudowy. W 
bezpośrednim sąsiedztwie – 
dz. 219/1, 220, 284, zostały 
zaprojektowane tereny z 
przeznaczeniem pod 
zabudowę pensjonatową i 
mieszkaniową. 

255 
Wylągi 

ZL, R  –  – Brak wniosku, brak uwag po I i II wyłożeniu 
projektu zmiany studium.  
 
Działka położona na granicy jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej nr 16a „Kazimierska 
strefa zboczowa doliny dolnego Grodarza – część 
północna” oraz nr 18 „Wylągi wieś”, gdzie 
niezbędna jest ochrona prawna przyrody i 
krajobrazu. 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 
przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; w celu 
utrzymania  charakteru miejsca zakazuje się 
lokalizowania nowej zabudowy, która zaburzyłaby 
ład przestrzenny oraz spowodowałaby dalszą 
presję inwestycyjną w tym obszarze w formie 
zabudowy rozproszonej. 
 
Uwaga stanowi nowy wniosek związany z 
wprowadzeniem nowych terenów budowlanych, 
w związku z powyższym nie stanowi odniesienia 
się do przyjętych rozwiązań w obecnie 
procedowanym projekcie zmiany studium 
związanych ze sposobem rozpatrzenia wniosku 
bądź uwag. 
 
Z tego względu uwaga nie może zostać 
uwzględniona.   
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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  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

632. 13.10.2014 
III wyłożenie 

Rodzik Anna  Zażalenie dotyczące 
odmowy kwalifikacji działki 
92/7 na działkę budowlaną. 
Działka ta to siedlisko 
rodziny Kobiałków od wielu 
setek lat, na której były 
zlokalizowane budynki 
gospodarcze. Składająca 
uwagę pyta dlaczego 
działka 92/5 jest działka 
budowlaną a dz. 92/7 nie. 
Dlaczego czy są godniejsi 
od zwykłych ludzi. Prosi o 
zmianę decyzji i 
zakwalifikowanie tej działki 
na działkę budowlaną.  

92/7 
Wylągi 

R, ZL  –  – Wniosek z dn. 12-09-2006 r. (dz. 92/4) 
uwzględniony.  
Działka podczas pierwszego wyłożenia była dz. 
budowlaną, jednakże podczas drugich uzgodnień 
tereny położone w odległości poniżej 100 m od 
cieków wodnych zostały zakwestionowane przez 
instytucje uzgadniające projekt studium jako 
niezgodne z rozporządzeniem Nr 4 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
 
Stąd uwaga nie może zostać uwzględniona.  
 

633. 10.05.2011 
I wyłożenie 
 
03.10.2013 
II wyłożenie 

Cholewa Jan   Zmiana przeznaczenia 
części działki od strony 
drogi na działkę budowlaną 
(zabudowa mieszkaniowa); 
na części działki 
zlokalizowany jest już 
budynek mieszkalny i 
gospodarczy. 

254/1 
Zbędowice 

R, M +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Istniejące budynki znajdują się w terenie 
budowlanym. Wprowadzono nowy teren 
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową w 
północnej części działki. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

634. 30.09.2014 
III wyłożenie 

Cholewa Jan  Uwaga dotyczy tego, aby 
minimalna długość działki 
wzdłuż drogi wynosiła 60 m. 

254/1 
Zbędowice 

M, R  –  – W projekcie zmiany studium ze względu na skalę 
opracowania – 1:10.000 – brak jest możliwości 
dokładnego wyznaczenia szerokości trenu 
budowlanego. Jest to możliwe dopiero na etapie 
zmiany mpzp.  

635. 20.05.2011 
26.05.2011 
I wyłożenie 
 
02.09.2013 
30.09.2013 
07.10.2013 
II wyłożenie 

Lewtak Marek  
 
 
 
Bachanek Jolanta  

Zmiana działki na 
budowlaną. 

8/1, 8/3 
Zbędowice 

 R +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony o część działki 
w pasie od drogi nr 107795L. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 
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nieruchomości, 
której dotyczy 
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której dotyczy 
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rozpatrzenia uwagi 
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Rady Miejskiej 

w sprawie 
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uwaga 
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uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

636. 20.05.2011 
26.05.2011 
I wyłożenie 
 
28.08.2013 
II wyłożenie 

Lewtak Marek 
i Monika  

Wyznaczenie terenu 
budowlanego na działce 
(do połowy jest długości, 
jeśli to możliwe). 
Od lat 50 tych istnieje 
na działce zabudowa 
i studnia. 

49 
Zbędowice 

R, ZL +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony o część działki w 
pasie od drogi nr 107795L. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

637.  28.06.2011 
I wyłożenie 

Matras Antoni  Zmiana przeznaczenia 
części działki 403/3 (100m 
w głąb od strony ulicy) na 
działkę budowlaną. 

403/3 
Zbędowice 

M, R, ZL +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową został poszerzony o część działki w 
pasie od drogi. 
Wyznaczone w projekcie „Zmiany Studium…” 
granice terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisem 
tego projektu ostatecznie ustalone zostaną na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

638. 18.10.2013 
II wyłożenie 

Teodorowicz 
Roman  

Prośba o zaktualizowanie 
studium stanu faktycznego 
działki, na której znajduje się 
budynek gospodarczy z 
możliwością zamieszkania. 

158 
Zbędowice 

R, ZL  –  – Pozostawienie dotychczasowego przeznaczenia 
działki wynikającego z obowiązującego mpzp. Nie 
jest to teren predysponowany do wprowadzania 
nowej zabudowy. Działka oddalona od istniejącej 
zabudowy. 

639. 24.10.2014 
III wyłożenie 

Gębala Barbara  Prośba o przekształcenie 
działek na działki 
budowlane. Działka 674/1 – 
w całości, działka 6474/5 w 
części tak jak zaznaczono 
kolorem czerwonym w 
załączniku nr 1 9 w taki 
sposób by po podziale 
działki na 2 mniejsze w ich 
centrum jak i w 
odpowiednim oddaleniu od 
drogi publicznej mogły 
powstać na nich budynki 
mieszkalne = zabudowa 
jednorodzinna).  
Składająca uwagę prośbę 
swoja motywuje 
koniecznością zapewnienia 
sobie i rodzinie 
odpowiedniego zaplecza 
mieszkalnego, w związku z 

674/1 
674/5 
Zbędowice  

M, R 
M, R, ZL 

+/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Wnioskowane działki były już  większości 
uwzględnione w projekcie wyłożonym do trzeciego 
publicznego wglądu, jednakże wskazane zasięgi 
zostaną doprecyzowane w celu uniknięcia 
wątpliwości co do lokalizacji terenu budowlanego. 



269 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

powyższym w przyszłości 
planowany jest tez podział 
działki 674/5 na 2 mniejsze 
o porównywalnej wielkości. 
Przy obecnym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego niemożliwe 
było zamieszkanie na 
terenie posiadanych 
gruntów w miejscowości 
Zbędowice.  
Ww. działki spełniają 
kryteria o warunkach 
zabudowy: 
-posiadają bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej 
-posiadają możliwość 
podłączenia mediów 
-są to grunty III i IV klasy 
jakości, a więc o niskiej 
użyteczności rolniczej 
-nie stanowią drogi migracji 
zwierząt, gdyż wspomniane 
jak i znajdujące się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
działki otoczone są lasem, 
dzięki czemu zwierzęta 
mogą swobodnie bytować i 
przemieszczać się  
-posiadają dobre 
sąsiedztwo. Znajdują się w 
bezpośrednim sąsiedztwie z 
zabudowana działką 674/4. 
Po drugiej stronie grogi oraz 
w najbliższej okolicy 
znajdują się również 3 
działki zabudowane (w tym 
jedna przekształcona z 
rolnej na budowlaną w 
ostatnim etapie studium). Za 
kolejnym argumentem 
dobrego sąsiedztwa 
przemawia również 
pozytywnie zaopiniowany 
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uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

plan przekształcenia działek 
179/5 oraz 179/2 w działki 
budowlane.  
Bez zmiany przekształcenia 
działek na budowlane nie 
ma możliwości 
zagęszczania zabudowy w 
tym obszarze, gdyż 
przyległe działki, jak i te o 
których mowa w tym 
wniosku powstały w wyniku 
podziału spadku 
gospodarstwa rolnego 
rodziców.  

640. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Pruszkowski 
Krzysztof  

1. Dokonanie w sposób 
dowolny podziału 
obszaru Kazimierza 
Dolnego na jednostki 
funkcjonalno przestrzenne, 
co nie jest przewidziane 
żadnym przepisem prawa. 
  
2. Sposób sporządzenia 
Studium nie odpowiada 
przepisom Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 
28 kwietnia 2004 r. w 
sprawie projektu studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
3. Naruszony został przepis 
§4.1. pkt 4 powyższego 
rozporządzenia, wg którego 
projekt studium powinien 
zawierać uzasadnienie 
zawierające objaśnienia 
przyjętych rozwiązań oraz 
syntezę ustaleń projektu 
studium. W projekcie 
studium nie ma żadnych 
wyjaśnień w tym zakresie. 
Nie ma wyjaśnienia kto, 

uwagi ogólne 
do studium 

 +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
1. Podział na jednostki funkcjonalno przestrzenne 

wprowadzony do projektu „Zmiany studium…” 
wynikają z wcześniejszych i dotychczas 
obowiązujących opracowań planistycznych, w 
tym z obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Kazimierz Dolny. Zasada wyznaczania 
stref opisana została w obecnie obowiązującym 
„Studium…” a w sporządzanym projekcie 
„Zmiany studium…” zasada ta została 
utrzymana. Podział na jednostki funkcjonalno 
przestrzenne wynika z analizy uwarunkowań 
przyrodniczo – krajobrazowych, stanu 
dziedzictwa kulturowego i zabytków. Zakres ten  
jest zatem zgodny z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 
2003 r. a dokładnie z art. 10, ust. 1, pkt 3 i 4., 
który mówi o tym co w szczególności 
uwzględnia się w projekcie studium. 

2. Uwaga bezpodstawna. 
3. Uwaga bezpodstawna. 

Projekt „Zmiany studium…” zawiera w rozdziale 
XV uzasadnienie przyjętych w nim rozwiązań i 
syntezę projektu zmiany studium, co stanowi o 
zgodności z Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 
sprawie projektu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

4. W projekcie „Zmiany studium…” wyjaśniona 
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uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

kiedy i z jakiego powodu 
dokonał tego podziału na 
jednostki i jakie są zasady 
dokonania tego podziału. 
 
4. Brak jest definicji 
jednostek „przyrodniczo – 
krajobrazowych” i czym się 
one różnią od jednostek 
„funkcjonalno-
przestrzennych”. 

została zasada wyznaczania jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych, użyte 
sformułowanie „jednostki przyrodniczo-
krajobrazowe” odnosi się właśnie do jednostek 
funkcjonalno – przestrzennych, ponieważ 
podstawa ich wyznaczania są uwarunkowania 
przyrodnicze i krajobrazowe. Zapisy odnośnie 
tych określeń zostaną doprecyzowane. 

641. 24.06.2011 
I wyłożenie 

Pruszkowski 
Krzysztof  

1. Niezgodność zapisów 
odnoszących się do 
zabytków ujętych w 
projekcie studium z 
Rejestrem Zabytków. 
 
2. Brak odnotowania w 
projekcie studium 
zabytkowych ruin domu 
Ostrowskiego (działka nr 
753). 
 
3. Brak zaznaczenia w 
projekcie studium drogi 
gminnej prowadzącej do ul. 
Zamkowej prowadzącej na 
Górę Trzech Krzyży. 
 
4. Narysowanie 100-u 
metrowej strefy ochronnej 
wokół cmentarza zamiast 
wymaganej 50-cio metrowej. 
 
5. Uwaga odnosi się do 
planszy uwarunkowań 
miasta Kazimierz Dolny 
(użytek ekologiczny Góra 
Trzech Krzyży). 
 
6. Brak uwzględnienia 
wyroku NSA odnośnie 
umieszczenia działek nr 
752, 745, 746, 747 w 

uwagi ogólne 
do studium 

 +/–  
 
 

+/–  
 
 

Częściowo nieuwzględniona. 
1. Zawarte w projekcie „Zmiany studium…” 

wykazy obiektów zabytkowych zostały 
uzgodnione z konserwatorem zabytków i 
wprowadzone w oparciu o materiały przez niego 
udostępnione. 

2. Zawarte w projekcie „Zmiany studium…” 
wykazy obiektów zabytkowych zostały 
uzgodnione z konserwatorem zabytków i 
wprowadzone w oparciu o materiały przez niego 
udostępnione.  

3. Uwaga bezpodstawna. 
Projekt „Zmiany studium…” w ustaleniach 
tekstowych utrzymuje wszystkie istniejące drogi 
gminne. Ze względu na czytelność rysunku 
projektu nie wszystkie z tych dróg zostały 
wrysowane. 

4. Uwaga bezpodstawna. 
W projekcie „Zmiany studium…” wyłożonym do 
publicznego wglądu nie było wrysowanej strefy 
100 metrowej od cmentarza. Na rysunku  
wrysowana została strefa 50-cio metrowa oraz 
150-cio metrowa zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 
25.08.1959r. 

5. Usunięto oznaczenie projektowanego użytku 
ekologicznego. 

6. Granice przebiegu jednostek funkcjonalno-
przestrzennych zostały w pewnym zakresie 
zmienione a działki o  nr ewidencyjnych: 746/1, 
746/2, 747, zostały objęte strefą 16a, ponieważ 
obszar ten  znajduje się na zboczu 
płaskodennego wąwozu będącego bocznym 
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uwagi 
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nazwa jednostki 
organizacyjnej 
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Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

„Kazimierskiej strefie 
krawędziowej przełomu 
Wisły”. 

odgałęzieniem doliny Grodarza. Cały obszar 
pozostaje w zlewni potoku Grodarz. W osi 
wąwozu (utwardzoną drogą) funkcjonuje ciek 
odprowadzający wody do Grodarza (ciek w 
dolnej części skanalizowany). 
Brak możliwości lokalizacji zabudowy ze 
względu na duże deniwelacje terenu, lokalizację 
w strefie krawędziowej doliny Grodarza, 
zabudowa na terenach leśnych i zaroślowych – 
nieuzgodnienie RDOŚ i negatywna opinia WKZ. 

642. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Pruszkowski 
Krzysztof  

1. Brak zawarcia na rysunku 
do projektu studium 
objaśnień symboli jednostek 
funkcjonalno- 
przestrzennych; 
2. Niejasny przebieg granic 
w/w jednostek i sposób ich 
wytyczenia; 
3. Na rysunku do projektu 
studium nie jest czytelnie 
zaznaczona projektowana 
zmiana przeznaczenia 
terenu, niespełnienie 
przepisów artykułu 7 i 8 
Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 
kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

uwagi ogólne 
do studium 

 +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Zakres merytoryczny uwagi pokrywa się z 
uwagami wniesionymi wcześniej, podtrzymuje się 
bezpodstawność przedmiotowych uwag w zakresie 
niezgodności z  Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Podział na jednostki funkcjonalno przestrzenne 
wprowadzony do projektu „Zmiany studium…” 
wynikają z wcześniejszych i dotychczas 
obowiązujących opracowań planistycznych, w tym 
z obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Kazimierz Dolny. Zasada wyznaczania stref 
opisana została w obecnie obowiązującym 
„Studium…” a w sporządzanym projekcie „Zmiany 
studium…” zasada ta została utrzymana. Podział 
na jednostki funkcjonalno przestrzenne wynika z 
analizy uwarunkowań przyrodniczo – 
krajobrazowych, stanu dziedzictwa kulturowego i 
zabytków. Zakres ten  jest zatem zgodny z ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 
27 marca 2003 r. a dokładnie z art. 10, ust. 1, pkt 3 
i 4., który mówi o tym co w szczególności 
uwzględnia się w projekcie studium 
Wyłożony do publicznego wglądu projekt „Zmiany 
studium…” posiadał oznaczenie nowo 
wydzielonych terenów jak również wyłożony był 
oddzielny załącznik graficzny z wskazanymi nowo 
wyznaczonymi terenami opatrzonymi własnymi 
symbolami terenu, które w tekście projektu 
wykazane zostały w tabeli. 
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Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 
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dniona 

uwaga 
uwzglę- 
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uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

643. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Pruszkowski 
Krzysztof  

1. Błędne oznaczenie 
szlaków turystycznych 
wzdłuż ul. Zamkowej 
pomiędzy działkami nr 744 i 
742- według wnioskodawcy 
szlak w tym miejscu nie 
istnieje; 
2. Brak oznaczenia na w 
projekcie studium głównego 
szlaku turystycznego na 
Górę Trzech Krzyży 
prowadzącego przez ul. 
Zamkową 
3. Brak oznaczenia 
głównego szlaku 
turystycznego od schodów 
przy Zamku w stronę 
Baszty, a potem Drogą 
Wieżową do Wąwozu 
Pruszkowskiego 
4. Przywrócenie 
funkcjonowania historycznej 
drogi (działka nr 1282)- 
zapewnienie dojazdu na 
Górę Trzech Krzyży dla 
Straży Pożarnej i Służb 
Medycznych 
5. Zapewnienie ciągłości 
szlakom wychodzącym z 
Góry Trzech Krzyży. 

uwagi ogólne 
do studium 

 +/– 
 

 +/– 
 

 Częściowo nieuwzględniona. 
W projekcie „Zmiany studium…” zostały 
przedstawione informacyjnie wybrane, ważniejsze 
szlaki turystyczne. Ze względu na skalę mapy oraz  
ilość i zagęszczenie szlaków nie jest możliwe 
wskazanie w studium wszystkich tras 
turystycznych w gminie Kazimierz Dolny. Ze 
względu na skalę mapy lokalizacja szlaków jest 
wskazana orientacyjnie, oznaczenie jest jedynie 
symboliczne. Szlaki biegnące ul. Zamkową 
symbolicznie wskazano wzdłuż drogi. 
W zakresie przywrócenia funkcjonowania drogi  
uwaga nie dotyczy zakresu ustaleń „Zmiany 
studium…”. 

644. 27.06.2011 
I wyłożenie 

Kowalski Janusz  1. Należy opracować 
program turystyczno- 
wypoczynkowy, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem chłonności 
turystycznej Kazimierza 
Dolnego w obszarze  
„Pomnika Historii”. 
 
2. W głównych założeniach 
programowych należy 
poszerzyć bazę turystyczną 
w terenach wiejskich 
(funkcje mieszkalne z 

uwagi ogólne 
do studium 

 +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
1.  Opracowanie programu turystyczno- 

wypoczynkowego nie wchodzi w zakres 
projektu „Zmiany studium…”, natomiast 
chłonność turystyczna została wzięta pod 
uwagę przy realizacji projektu. 

2. Wszystkie tereny wyznaczone w projekcie pod 
mieszkaniowe posiadają możliwość realizacji 
usług zgodnie z Prawem budowlanym. Ponadto 
dopuszcza się również realizację agroturystyki 
w terenach M. Projekt wskazuje również tereny 
przewidziane pod realizację pensjonatów i usług 
z dopuszczeniem w wybranych miejscach 
hoteli. W związku z uwagami mieszkańców 
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możliwością usług), 
dopuścić w szerszym 
zakresie wyznaczenie 
nowych terenów 
budowlanych w obszarach 
wiejskich np. pensjonaty, 
gospodarstwa 
agroturystyczne, baza 
rekreacyjna w tym np. 
lodowiska, małe wyciągi 
narciarskie, tereny 
rekreacyjne. 
 
3.  Baza hotelowa powinna 
być dostosowana do potrzeb 
ludzi o zróżnicowanym 
stopniu zamożności.  
 
4. Należy ograniczyć 
wielkość hoteli do 50 miejsc 
bazy hotelowej w jednym 
obiekcie. Powierzchnia 
zabudowy dla hoteli nie 
powinna przekraczać 400 
m².  
 
5. W planowanych terenach 
inwestycyjnych należy 
zapewnić dostateczna ilość 
miejsc parkingowych (100% 
na własnej działce).  
 
6. Należy zapewnić 
prawidłowa obsługę dla 
służb ratowniczych przy 
projektowanych 
pensjonatach.  
 
7. Dopuścić wtórny podział 
działek poza Pomnikiem 
Historii na mniejsze niż 1500 
m². 
 
8. Dopuścić zabudowę 

dotyczącymi rozszerzenia przeznaczenia o 
zabudowę pensjonatową zostały one 
uwzględniane po przeanalizowaniu 
odpowiednich uwarunkowań.  

3.  Na etapie projektu jakim jest studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego nie jest zasadne zawieranie 
w nim treści odnoszących się do dostępności 
finansowej realizowanych obiektów hotelowych. 

4.  Na etapie studium nie można określić 
wnioskowanych parametrów, jest to zbyt ogólne 
opracowanie planistyczne. Szczegółowe 
wskaźniki dotyczące powierzchni zabudowy 
zostaną wskazane na etapie mpzp. 

5.  Studium zawiera wytyczne odnośnie 
zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc do 
parkowania. Szczegółowe wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych zostaną wskazane na 
etapie mpzp. 

6.  Potrzeba zapewnienia prawidłowego dostępu 
komunikacyjnego dla służb ratowniczych wynika 
z przepisów odrębnych a nie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Wyznaczając w projekcie 
tereny pod zabudowę brana była pod uwagę 
dostępność komunikacyjna. 

7.  Zawarta w projekcie „Zmiany studium..” 
powierzchnia nowowydzielanej działki jest 
jedynie standardem zalecanym, który 
zapobiegać miał wzrostowi intensywności 
zabudowy. Ustalenia projektu dopuszczają 
odstępstwa od powyższych zaleceń 
na podstawie sporządzonej analizy, o których 
mowa w rozdziale V, podrozdział V.1., pkt.2 
„Zmiany studium…”. 

8. Uwzględnienie uwagi i licznych tego typu uwag 
wniesionych dla działek położonych w obszarze 
Pól Miejskich spowoduje znaczny przyrost 
terenów budowlanych. Powstanie obszar  
zabudowany o zwartym charakterze, 
dominujący przestrzennie nad obszarem 
Pomnika Historii. Działka położona jest w 
jednostce funkcjonalno-przestrzennej nr  20a  
w terenie otwartym o dużej ekspozycyjności 
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Miejskich Pól.  
 
9. Dopuścić zabudowę 
uzupełniającą w rejonie 
Starego Okala w linii 
istniejących domów. 
 
10. Przywrócić zapisy 
umożliwiające odtwarzanie 
siedlisk na terenie Starego 
Okala, jako zabudowy 
całorocznej. 
 
11. Dopuścić uzupełnienie 
zabudowy na odcinku Góry 
II Góry III. 
 
12. Wprowadzić możliwość 
odtwarzania historycznych 
siedlisk na terenie 
opracowywanego studium w 
historycznych formach i 
granicach. 
 
13. Wykluczyć możliwość 
budowy domów z płaskimi 
dachami. 
 
14. Wprowadzić zakaz 
grodzenia wąwozów. 
 
15. Wprowadzić zapis 
sugerujący wprowadzanie 
zabudowy drewnianej 
mieszkaniowej na terenach 
eksponowanych, jako 
tradycyjnej nawiązujących 
do form zabudowy 
Kazimierza i okolic. 
 
16. Wykluczyć wyznaczanie 
terenów budowlanych w 
rejonie ul. Puławskiej od 
strony Wisły a także z 

wymagającym ochrony przed zabudową.  
Działka zlokalizowana jest na przedpolu – 
ruchome punkty widokowe „Pola Miejskie”. 

9. i 10. Wprowadzono nowe tereny budowlane 
w rejonie Starego Okala, które uzyskały 
pozytywne uzgodnienia instytucji. Umożliwiają 
one m.in. odtwarzanie dawnych siedlisk.  

11. Wprowadzono nowe tereny budowlane w 
obrębie Góry, które uzyskały pozytywne 
uzgodnienia instytucji. 

12.Wprowadzenie do projektu „Zmiany studium…” 
tak ogólnego zapisu umożliwiającego 
dowolność działań spowoduje konflikty zarówno 
społeczne jak również przestrzenne. 
Powstającą w taki sposób zabudowę trudno 
będzie kontrolować, ponieważ trudno będzie 
precyzyjnie określić na podstawie jakich 
dokumentów miałaby być ta zabudowa 
odtwarzana. A co w przypadku kiedy takie 
dokumenty się nie zachowały, czy to 
dyskwalifikuje potencjalna zabudowę? 

13. Projekt ‘Zmiany studium zaleca dachy w 
nawiązaniu odpowiednio do gabarytów dachów 
zabudowy zlokalizowanej w najbliższym 
sąsiedztwie. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższych gabarytów oraz obowiązuje ich 
uściślenie na podstawie sporządzonej analizy, o 
których mowa w rozdziale V, podrozdział V.1., 
pkt.2 projektu.  Wykluczenie całkowite dachów 
płaskich jest ustaleniem zbyt restrykcyjnym i 
przy obecnie zawartych w projekcie ustaleniach 
nieuzasadnionym. Nie istnieje zatem ryzyko, że 
zastosowany kat pochylenia połaci dachowych 
zaburzy bezpośrednie sąsiedztwo i charakter 
zabudowy tam zlokalizowanej. 

14. W wytycznych do mpzp jest zapis: „dla 
zachowania walorów krajobrazowych i 
drożności tradycyjnych szlaków turystycznych 
niezbędne jest wprowadzenie zakazu budowy 
ogrodzeń przebiegających dnem lub 
przegradzających wąwozy oraz tereny leśne 
i zadrzewione”. 

15. W wytycznych do mpzp jest zapis: „przy  
realizacji nowej zabudowy wyznaczonej w 
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terenów Mo 6, Mo 2. 
 
17. Wprowadzić 
bezwzględny zapis 
mówiący, że indywidualne 
zmiany studium nie mogą 
wykraczać poza zapisy 
ogólne studium, szczególnie 
chodzi o wykluczenie 
obiektów 
wielkogabarytowych. 
 
18. Preferować rozwiązania 
budowy przydomowych 
biologicznych oczyszczalni 
ścieków. 
 
19. Wnoszący uwagę 
poddaje pod wątpliwość 
aktualność podkładów, 
zaliczenie działek 
prywatnych jako drogi 
publiczne, wykluczenie 
terenów usług sportu w 
Witoszynie ponieważ 
położone są w strefie 
ochrony uzdrowiskowej B, 
wykluczenie zabudowy nad 
rzeką Bystrą w pasie 100 m 
od niej. 
  
 
 

„Zmianie Studium” należy szczególnie dążyć do 
stosowania materiałów lokalnych, tradycyjnych, 
harmonijnie wkomponowanych w otoczenie. 
Preferuje się stosowanie naturalnych 
materiałów budowlanych takich jak: kamień 
wapienny, drewno, tynki gładkie, dachówka 
ceramiczna lekka (karpiówka, holenderka), gont 
drewniany a w granicach Pomnika historii 
należy powyższe materiały wskazać w planach 
jako obowiązujące”. 

16. Wprowadzenie terenów, których dotyczy 
uwaga zostało pozytywnie zaopiniowane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Tereny przeszły pozytywnie uzgodnienia, 
dlatego brak uzasadnienia formalnego dla 
uwzględnienia uwagi. 

17.W studium nie można wprowadzić 
wnioskowanych zapisów, nie dotyczy to ustaleń 
studium, jest niezgodne z przepisami 
odrębnymi. Zakres zmiany studium jest 
każdorazowo ustalany w uchwale o 
przystąpieniu przez Radę Miejską. 

18. Preferowanym rozwiązaniem jest realizacja 
kanalizacji. Ewentualnie dla zabudowy  możliwe 
jest stosowanie rozwiązań indywidualnych 
wynikających z gminnych programów 
zaopatrzenia w sieć wodociągową i 
kanalizacyjną.  

19. Projekt „Zmiany studium…” sporządzany jest 
na jedynych dostępnych w państwowych 
zasobach podkładach mapowych. Przebiegi 
dróg były analizowane, studium jest 
opracowaniem perspektywicznym, wyznacza 
kierunki rozwoju komunikacji. 
Uwaga dotycząca terenów sportu w Witoszynie 
jest uwagą ogólną, nie złożoną przez 
właściciela działek, Tereny te zostały 
wyznaczone właśnie w związku ze strefą B 
ochrony uzdrowiskowej, jako baza rekreacyjno- 
zdrowotna, wskazana jako kierunek rozwoju w 
planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa lubelskiego. 
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645. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Towarzystwo 
Opieki nad 
Zabytkami  
Oddział w 
Kazimierzu Dolnym 

Uwagi ogólne: 
1. zbyt duża wielkość 
jednostek funkcjonalno- 
przestrzennych, dla których 
ustalono jednakowe warunki 
zabudowy; 
 
2. oznaczenie w/w jednostek 
w części tekstowej 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego symbolami, 
których znaczenie umożliwia 
ich dowolną interpretację; 
 
3. określenie w projekcie 
studium maksymalnej 
powierzchni zabudowy 
działek; 
 
Uwagi szczegółowe: 
4. sprzeciw wobec 
zabudowy działki za ujęciem 
wody przy ul. Filtrowej, gdyż 
jest ona częścią punktu 
widokowego; 
 
5. sprzeciw wobec 
zabudowy działki za domem 
Mirosława Kozakiewicza, 
gdyż miejscowy plan 
zakłada ochronę wąwozów i 
wierzchowin pomiędzy nimi; 
 
6. sprecyzowanie zakresu 
usług na działce znajdującej 
się obok cmentarza (działka 
budowlana, widnieje na niej 
symbol „U”) 
 
7. sprzeciw wobec 
powstania zabudowy 
kubaturowej na działce przy 
ul. Dębowe Góry, gdyż 

uwagi ogólne 
do studium 

 +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
1. Granice jednostek funkcjonalno-przestrzennych, 

w ramach których określono główne zasady, 
jakimi należy kierować się w ustalaniu sposobu 
zagospodarowania przestrzennego terenów, 
wynikają z uwarunkowań przyrodniczo-
krajobrazowych i konserwatorskich. Wielkość  
tych jednostek odpowiada skali, w jakiej 
sporządza się studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 
sprawie projektu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, projekt studium sporządza się na kopii 
mapy topograficznej pochodzącej z 
państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego lub wojskowej mapy 
topograficznej; jedyną mapą dla gminy 
Kazimierz Dolny dostępną w powyższych 
zasobach jest mapa topograficzna w skali 
1:10000).  
Jednostki przyrodniczo-krajobrazowe 
wyznaczają ogóle zasady zagospodarowania, a 
ostateczne przeznaczenie terenu precyzowane 
jest w bardziej szczegółowy sposób i dotyczy 
grup działek lub czasem nawet pojedynczej 
działki. Nie ma zatem obawy, że ogólne zapisy 
dla danej jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przesądzą np. o intensywnej zabudowie 
wszystkich terenów w jej granicach. 

2. Nazwy jednostek funkcjonalno-przestrzennych 
są związane z formami morfologicznymi, 
elementami krajobrazowymi i specyfiką 
poszczególnych miejscowości w granicach 
gminy Kazimierz Dolny. Oznaczenia tych 
jednostek są jednoznaczne i możliwe do 
interpretacji na podstawie znajomości mapy. 

3. Studium określa kierunek zmian w strukturze 
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 
terenów. Ustala także wytyczne do miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
które w przedmiotowej „Zmianie Studium…” 
określone zostały w części drugiej „Kierunki 



278 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę- 
dniona 

uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nie- 

uwzglę- 
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

stanowiłoby to konkurencje 
dla Zamku, Wieży itp. 
 
8.sprzeciw wobec lokalizacji 
nowego terenu 
inwestycyjnego na działce 
pomiędzy rozgałęzieniami 
Plebanki wchodzącymi w 
Miejskie Pola. 
 
9.Po północnej stronie ulicy 
Słonecznej wyznaczono 
działkę budowlaną, co jest 
sprzeczne z ochroną 
krajobrazu Pól Miejskich. Po 
przeciwnej stronie drogi 
usankcjonowano istniejące 3 
nielegalne budowy 
oznaczone symbolem M. 
 
10. Odnowa ul. Senatorskiej 
za budynkiem łaźni, po 
stronie Wisły wyznaczono 
nowy teren budowlany, co 
jest sprzeczne z zasadą 
ochrony terenu 
nadwiślańskiego. 
 
11. Ściana kamieniołomu 
oznaczona symbolem SD 
nie posiada szczegółowego 
zapisu dotyczącego 
sposobu jej 
zagospodarowania 
(dostępności w celach 
edukacyjnych). Nie 
uwzględniono zaleceń GKU 
dotyczących linii zabudowy, 
kształtowania brył i ochrony 
widokowej, jak również 
maksymalnej wysokości 
ewentualnej zabudowy. 
 

zagospodarowania” w rozdziale V.1. Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do działki lub terenu, a także 
pozostałe parametry nowo projektowanej 
zabudowy określane są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  

4. Punkt widokowy (nr 10) zlokalizowany w 
kierunku północnym od wnioskowanego terenu 
zapewnia widok w kierunku ulicy Puławskiej 
oraz na dolinę Wisły (czyli w kierunku 
zachodnim i północnym), a zatem nowa 
zabudowa, która potencjalnie może się pojawić 
w ramach nowego terenu inwestycyjnego 
położonego po stronie południowej, nie będzie 
przesłaniała tego widoku. Utrzymuje się 
lokalizację nowego terenu inwestycyjnego. 

5. Brak możliwości lokalizacji działki na rysunku 
studium - „działka ponad wschodnią odnogą 
wąwozu Plebanka”. 

6. Rodzaj usług, których lokalizację wyklucza 
usytuowanie w strefie 50 metrów od terenu 
cmentarza regulują przepisy odrębne. 
Uszczegółowienie zapisów dotyczących 
przeznaczenia terenu może nastąpić na etapie 
sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

7. Przeznaczenie wnioskowanej działki ZC – teren 
cmentarza umożliwia jedynie lokalizację 
cmentarza oraz obiektów i urządzeń 
towarzyszących podstawowej funkcji. Studium 
w części tekstowej ustala zakaz lokalizacji 
nowych dominant urbanistyczno-
architektonicznych. 

8. Nowy teren inwestycyjny został uzgodniony z 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, 
Zarządem Województwa Lubelskiego i innymi 
instytucjami odpowiedzialnymi za stan 
środowiska przyrodniczego. 

9. Nowy teren inwestycyjny został dodany w 
ramach jednostki funkcjonalno-przestrzennej nr 
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20b „Pola Miejskie” podstrefa Wschód, gdzie 
dopuszczono możliwość dogęszczania 
zabudowy. Zasięg pozostałych terenów 
inwestycyjnych wzdłuż ulicy Słonecznej został 
przeniesiony z obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

10. Wyznaczony teren UP – istniejące i 
projektowane tereny usług publicznych, 
w ramach którego Urząd Gminy planuje 
lokalizacje urządzeń sanitarnych służących 
odwiedzającym tereny nadwiślańskie, jest 
niezbędny dla zachowania czystości w gminie 
oraz obsługi mieszkańców i turystów 
wypoczywających na terenie gminy Kazimierz 
Dolny. 

11. Teren oznaczony symbolem SD - teren 
projektowanego stanowiska 
dokumentacyjnego w zapisach 
szczegółowych został zdefiniowany, jako 
„stanowisko dokumentacyjne służące do 
celów naukowych, dydaktycznych. Zaleca się 
ochronę poprzez zakaz lokalizacji zabudowy”.  
Ponadto w ramach terenu U, UT, Uk, ZP - 
istniejący i projektowany teren usług 
komercyjnych z dopuszczeniem obiektów 
służących obsłudze ruchu turystycznego i 
rekreacji, obiektów kultury i terenów zieleni 
urządzonej, sąsiadującego od strony 
północnej z terenem SD, ustalono 
szczegółowe zasady zagospodarowania:  

• ściana kamieniołomu musi być widoczna 
minimum w ¾ z wału wiślanego i w całości z 
górnej krawędzi skarpy Janowieckiej;  

• możliwe jest niewielkie punktowe zwiększenie 
wysokości budynków, na warunkach 
określonych w mpzp; 

• możliwość sytuowania zabudowy w odległości 
50 m od korony wału (przednia linia 
zabudowy) i 30m od podnóża kamieniołomu 
(tylna linia zabudowy); 

• obowiązek kompleksowego 
zagospodarowania terenu;  

• dopuszcza się realizację urządzeń 
turystycznych w formie małej architektury; 
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• zakaz lokalizacji dominant wysokościowych 
oraz obiektów wielkokubaturowych; 

• zakaz podziału nieruchomości. 
646. 28.06.2011 

I wyłożenie 
Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta 
Kazimierz Dolny 

Nie poddano analizie 
niedostatków 
funkcjonującego planu 
zagospodarowania.  
Bierna postawa 
projektantów wobec 
rzeczywistych wyzwań – 
jedynym czynnikiem 
rzutującym na wprowadzane 
zmiany są składane wnioski 
o przekształcenia działek 
rolnych na budowlane. 
Powinny się w planie 
znaleźć szczegółowe zapisy 
odnoszące się do 
najbardziej wartościowych 
miejsc w Kazimierzu. 
Na całym obszarze gminy 
istnieje konieczność 
wprowadzenia 
szczegółowych zasad 
dotyczących obiektów 
hotelowych, pensjonatowych 
(a także każdej nowej 
zabudowy) w zakresie 
dopuszczalnych materiałów 
elewacyjnych i pokryć 
dachowych. 
Poważnym zaniedbaniem 
było nieprzeprowadzenie 
konsultacji z Dyrekcją 
Lubelskiego Zespołu 
Parków Krajobrazowych. 

uwagi ogólne 
do studium 

 +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Projekt „Zmiany studium…” sporządzany jest w 
oparciu o obecnie obowiązujące studium, którego 
ustalenia zmienia sporządzana zmiana studium w 
celu dostosowania do przepisów. Jednocześnie 
sporządzana zmiana studium miała być 
odpowiedzią na wnioski złożone przez 
mieszkańców, co wynika z uchwały nr XXX/194/05 
z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium a nie odrębnego 
projektu studium. Jednakże zakres merytoryczny 
zmian nie został ograniczony wyłącznie do zmian 
punktowych, zarówno na rysunku jak i w tekście, 
wynikających ze złożonych wniosków. Dlatego też 
odstąpiono od formy aneksu do obowiązującego 
studium a rozszerzono zakres zmian poza zasięgi 
terenów wynikających z wniosków zarówno jeżeli 
chodzi o rysunek jak i tekst projektu. Główne 
założenia i kierunki rozwoju zostały utrzymane jako 
wartość niezmienna, uzupełniono projekt w trakcie 
jego trwania o projekty zewnętrzne opracowane na 
jego potrzeby (Plan opieki nad zabytkami, Studium 
widokowe). Wszystkie wartościowe tereny zostały 
wskazane w projekcie „Zmiany studium…”, nie 
tylko te najbardziej wartościowe. Założenia 
projektu zawierają również zasady dotyczące 
lokalizowania obiektów hotelowych oraz odnosi się 
do zasad realizacji zabudowy. Jednakże dopiero 
na etapie realizacji  mpzp będą doprecyzowane 
zasady, parametry realizacji obiektów 
budowlanych, zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
Projekt „Zmiany studium…” był na początku 
procedury uzgadniany z Dyrekcją Lubelskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych jednakże po 
zmianie przepisów prawa, rolę tej instytucji w 
zakresie uzgadnia i opiniowania projektu przejął 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zatem 
rolę kontroli nad projektem przejęły zgodnie z 
przepisami prawa inne instytucje.  
Na etapie koncepcji projekt podlegał konsultacjom i 
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był poddawany pod opinię ówczesnemu 
dyrektorowi Zarządu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych w Kazimierzu, który był członkiem 
Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. 

647. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Slósarski Michał  Projekt studium nie ukazuje 
kierunków 
zagospodarowania miasta i 
gminy, jedynie sankcjonuje 
stan obecny. 
Brak rozwoju gminy i miasta 
w perspektywie 
kilkudziesięciu lat dla 
właścicieli nieruchomości 
położonych wzdłuż ulicy 
Słonecznej na polach 
miejskich do Albrechtówki. 
Ograniczenie ruchu 
turystycznego do ścisłego 
centrum miasta. 
Utrzymanie ziem rolnych w 
obrębie miasta i dróg. 
Brak rozgęszczenia centrum 
miasta w kierunku Okala. 
Brak możliwości budowy 
siedlisk i budynków 
gospodarczych na terenach 
rolnych dla właścicieli ziemi 
rolnej. 

uwagi ogólne 
do studium 

 +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
Projekt „Zmiany studium…” wyznacza nowe tereny 
inwestycyjne, których rozmieszczenie wynika z 
analizy stanu istniejącego, uwarunkowań 
przyrodniczych i kulturowych, napływających do 
studium wniosków i uwag oraz stanowiska 
instytucji uzgadniających i opiniujących projekt. 
Tereny służące obsłudze ruchu turystycznego 
zostały wyznaczone w całej gminie, nie tylko  
w mieście Kazimierz Dolny. Wyznaczono również 
nowe tereny pod lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej.  

648. 28.06.2011 
I wyłożenie 

Suszek Rafał  W głównych założeniach 
programowych należy 
dopuścić: 
1. Poszerzenie bazy 

turystycznej poprzez 
wyznaczenie terenów do 
uprawiania sportów 
zimowych; 

2. Rozszerzyć możliwość 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej związanej z 
obsługą ruchu 
turystycznego na 
terenach wiejskich; 

3. Wyznaczenie nowych 
terenów rekreacyjno-

uwagi ogólne 
do studium 

 +/–  +/–  Częściowo nieuwzględniona. 
1. W projekcie „Zmiany studium..” wyznaczono 

tereny do uprawniania sportów zimowych, m.in. 
w Kazimierzu Dolnym, Bochotnicy, Parchatce. 

2.  Wszystkie tereny wyznaczone w projekcie pod 
mieszkaniowe posiadają możliwość realizacji 
usług zgodnie z Prawem budowlanym. Ponadto 
dopuszcza się również realizację agroturystyki 
w terenach M. Projekt wskazuje również tereny 
przewidziane pod realizację pensjonatów i usług 
z dopuszczeniem w wybranych miejscach 
hoteli. W związku z uwagami mieszkańców 
dotyczącymi rozszerzenia przeznaczenia o 
zabudowę pensjonatową zostały one 
uwzględniane po przeanalizowaniu 
odpowiednich uwarunkowań. 
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sportowych na obszarach 
wiejskich (Bochotnica); 

4. Należy zakazać 
zabudowy o dużej 
kubaturze i powierzchni 
zabudowy 
przekraczającej 400m2; 

5. Wyznaczyć tereny o 
wyjątkowych walorach 
przyrodniczo-
krajobrazowych oraz 
punkty widokowe i 
wprowadzić na tych 
terenach całkowity zakaz 
zabudowy; 

6. Wprowadzić zapis 
nakazujący 
zabezpieczenie w 
miejsca parkingowe 
(100%) planowanych 
terenów inwestycyjnych.; 

7. Wyznaczyć teren pod 
budowę chłodni; 

8. Przekształcenie terenu w 
okolicach Dąbrówki, który 
to teren jest zapisany w 
projekcie jako lądowisko, 
na tereny rekreacyjno-
sportowo-rozrywkowe; 

9. Rozszerzenie terenów 
budowlanych na 
obszarze, gdzie znajdują 
się już drogi asfaltowe i 
są poprowadzone media, 
jednocześnie odstąpienie 
od wyznaczenia przez 
Planistów nowych 
terenów budowlanych 
wzdłuż polnych dróg w 
obszarze bez 
infrastruktury; 

10. Precyzyjne 
wyznaczenie 
stosowanych materiałów 

3.  W projekcie „Zmiany studium..” wyznaczono 
tereny rekreacyjno-sportowe na obszarach 
wiejskich, w tym m.in. w Bochotnicy. 

4.  Uwaga bezpodstawna. W projekcie „Zmiany 
studium…” wyznaczone są tereny z zakazem 
zabudowy wynikające między innymi z 
uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych. 
Szczegółowe wskaźniki zagospodarowania 
terenów budowlanych zostaną wyznaczone na 
etapie mpzp. 

5.  Projekt „Zmiany Studium…” został sporządzony 
w sposób zapewniający ochronę terenom o 
wyjątkowych walorach przyrodniczo-
krajobrazowych i punktach widokowych. 

6.  Studium zawiera wytyczne odnośnie 
zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc do 
parkowania. Szczegółowe wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych zostaną wskazane na 
etapie mpzp. 

7.  Brak wskazania w uwadze konkretnego terenu 
pod lokalizację inwestycji. W projekcie „Zmiany 
studium..” wyznaczono tereny pod zabudowę 
zagrodową oraz produkcyjną, w ramach których 
możliwa jest lokalizacja m.in. chłodni. 

8. Lądowisko również jest funkcją służącą 
rozwojowi turystyki w gminie Kazimierz Dolny.  

9.  Projekt „Zmiany studium…” wyznacza nowe 
tereny inwestycyjne, których rozmieszczenie 
wynika z analizy stanu istniejącego, 
uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych, 
napływających do studium wniosków i uwag 
oraz stanowiska instytucji uzgadniających i 
opiniujących projekt. Analizowano również 
dostępność do infrastruktury technicznej oraz 
drogowej. Brak istniejących przyłączy mediów 
na działce nie stanowi przeciwwskazań do jej 
przekształcenia.  Właściwe uzbrojenie działek 
następuje na późniejszym etapie. 

10. Projekt  Zmiany studium zaleca dachy w 
nawiązaniu odpowiednio do gabarytów dachów 
zabudowy zlokalizowanej w najbliższym 
sąsiedztwie. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższych gabarytów oraz obowiązuje ich 
uściślenie na podstawie sporządzonej analizy, o 
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budowlanych i 
odstąpienie os zapisów 
umożliwiających budowę 
płaskich dachów na 
terenie pomnika historii. 

których mowa w rozdziale V, podrozdział V.1., 
pkt.2 projektu. Wykluczenie całkowite dachów 
płaskich jest ustaleniem zbyt restrykcyjnym i 
przy obecnie zawartych w projekcie ustaleniach 
nieuzasadnionym. Nie istnieje zatem ryzyko, że 
zastosowany kat pochylenia połaci dachowych 
zaburzy bezpośrednie sąsiedztwo i charakter 
zabudowy tam zlokalizowanej. 

 
 


