
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/285/2012 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 

terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego „Niwa” w Głogowie Małopolskim  

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 - Tekst 

jednolity) - po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Głogów Małopolski, uchwalonego uchwałą Nr XLIV/407/2002 Rady Miejskiej 

w Głogowie Małopolskim z dnia 29 maja 2002 r. z późniejszymi zmianami.  

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim  

postanawia co następuje  

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się II zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 „Osiedla 

budownictwa mieszkaniowego „Niwa” w Głogowie Małopolskim, uchwalonego uchwałą Nr XIII/100/99 Rady 

Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 26 sierpnia 1999 r. oraz I zmianą planu 7/98 uchwaloną Uchwałą 

Nr XLV/433/09 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 8 grudnia 2009 r. i zmianą do pierwszej 

zmiany uchwaloną uchwałą Nr XLVI/434/09 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 11 grudnia 

2009 r – zwaną dalej „zmianą planu” .  

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony w planie Nr 7/98 symbolem „Rs – tereny upraw rolnych 

i sadowniczych” oraz fragment terenu oznaczonego symbolem „Zpr - zieleni parkowej z ciągami pieszymi 

i ścieżką rowerową”;  

3. Załącznikami do niniejszej Uchwały są:  

1)  załącznik Nr 1 – rysunek II zmiany planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, który 

obowiązuje w zakresie określonej tam granicy obszaru objętego zmianą i oznaczeń w granicach tego 

obszaru, stanowiący integralną część uchwały;  

2)  załącznik Nr 2 - określający granice opracowania II zmiany, przedstawione na rysunku planu Nr 7/98;  

3)  załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w niniejszym planie inwestycji 

w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania;  

4)  załącznik Nr 4 - o sposobie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu zmiany planu.  
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Rozdział 2. 
Zmiany w ustaleniach obowiązującego planu  

§ 2. W uchwale Nr XIII/100/99 dotyczącej uchwalenia planu Nr 7/98 osiedla budownictwa 

mieszkaniowego „Niwa” w Głogowie Młp., wprowadza się następujące zmiany:  

1)  w § 4 wprowadza się ust. nr 1 dla zapisu o brzmieniu – „Na terenie objętym planem od strony 

południowej obowiązują ..” oraz dodaje się ust. 2 i 3:  

2. Na terenach objętych granicami zmiany planu, oznaczonych symbolami: 1-2 MN, 1-2 MN/RM, 1ZP, 

1-4 KD, 1-3 X, 1-2 KX obowiązuje:  

a)  zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

w rozumieniu przepisów w zakresie ochrony środowiska;  

b)  zapewnienie rozwiązania przepływu wód powierzchniowych przez istniejący oraz planowany 

do przebudowy i rozbudowy system odwadniający;  

3. Na terenach objętych zmianą planu, oznaczonych symbolami: 1-2 MN,  1-2 MN/RM, 1 ZP, 1-4 KD, 

1-3 X, 1-2 KX dopuszcza się:  

a)  budowę, przebudowę i przełożenie sieci infrastruktury technicznej w sposób, który nie ograniczy 

zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami zmiany planu;  

b)  lokalizację budowli, stanowiących wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, obiekty z zakresu 

łączności publicznej tj. infrastrukturę telekomunikacyjną, służącą zapewnieniu publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego ;  

2)  w § 5 ust. 1, dotyczącym przeznaczenia terenów ;  

a)  w akapicie 14, ustalenie o treści „Zpr – tereny o powierzchni ok. 2.70 ha” otrzymuje brzmienie „Zpr – 

tereny o powierzchni ok. 2.63 ha”;  

b)  akapit 22 otrzymuje brzmienie „Rs – tereny o powierzchni ok. 0.50 ha, tereny upraw rolnych 

i sadowniczych” ;  

c)  po akapicie 24 – 2E dot. urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, dodaje się kolejne akapity 

25 do 31, określające przeznaczenie nowych terenów w granicach II zmiany, oznaczonych symbolami:  

-  „MN (w tym 1MN – 2MN) - tereny o powierzchni ok. 6.80 ha, przeznacza się pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną;  

-  MR/RM (w tym 1MN/RM i 2MN/RM) - tereny o powierzchni ok. 0.40 ha, przeznacza się pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową;  

-  U/MN (w tym 1U/MN, 2U/MN i 3U/MN) - tereny o powierzchni ok. 2.00 ha , przeznacza się pod 

zabudową usługową i mieszkaniową;  

-  ZP (1ZP) - teren o powierzchni ok. 0.55 ha, przeznacza się pod zieleń parkową i ogrody przydomowe, 

rów odwadniający;  

-  KD (1KD-4KD) tereny o powierzchni ok. 1.45 ha, przeznacza się pod komunikację - drogi publiczne 

dojazdowe;  

-  KX (w tym 1KX, 2KX, 3KX) - tereny o powierzchni ok. 0.10 ha, przeznacza się pod komunikację – 

ciągi pieszo-jezdne;  

-  X (w tym 1X - 3X) - tereny o powierzchni ok. 0.20 ha , przeznacza się pod ciągi piesze i rowerowe”;  

3)  W § 6, dotyczącym zasad zagospodarowania terenów po akapicie 16 dot. „Terenu 2E” dodaje się kolejne 

akapity nr 17 – 20 dotyczące zasad zagospodarowania i zabudowy dla terenów objętych II zmianą, 

jak niżej:  

Tereny U/MN (w tym 1U/MN, 2U/MN i 3U/MN) - tereny zabudowy usługowej i handlowej, łączone 

z funkcją mieszkaniową jednorodzinną w granicach każdego odrębnego terenu inwestycji;  

-  dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych z funkcją zamieszkania zbiorowego – hotel, motel, 

zajazd turystyczny;  
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-  nie dopuszcza się lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych ;  

-  dopuszcza się wewnętrzne podziały terenów na działki budowlane, pod warunkiem zapewnienia dostępu 

z drogi publicznej bezpośrednio lub przez drogę wewnętrzną lub służebną, do każdego wydzielonego 

terenu, powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 0,15ha ;  

-  dopuszcza się przeznaczenie na funkcję mieszkaniową max. 40 % łącznej ogólnej powierzchni 

użytkowej budynków w granicach każdego odrębnego terenu inwestycji - działki budowlanej;  

-  ustala się wskaźnik łącznej powierzchni zabudowy w granicach każdej działki budowlanej – max 60 %;  

-  ustala się wskaźnik terenu biologicznie czynnego min. 20%;  

-  w granicach działek budowlanych należy wydzielić odpowiednią do charakterystyki inwestycji ilość 

miejsc postojowych dla samochodów osobowych mieszkańców, pracowników i klientów, tj. min. 

1 miejsce na mieszkanie, min.1 miejsce na 3 zatrudnionych w usługach lub handlu, min. 1 miejsce na 

lokal zamieszkania zbiorowego i min. 1 miejsce na każde rozpoczęte 40.0 m² powierzchni użytkowej 

usługowej oraz sprzedaży, z wyłączeniem powierzchni magazynowych i składowych związanych 

z usługami i handlem;  

-  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej od dróg publicznych w odległościach: 

15.0 od krawędzi jezdni drogi publicznej lokalnej - ul. Rzeszowskiej, 6.0 m od granic terenu z drogami 

publicznymi dojazdowymi KD, 1.5 m od granic terenów z ciągiem pieszojezdnym 3KX;  

-  dostęp do terenów z drogi lokalnej publicznej tj. ul. Rzeszowskiej i drogi 1KD oraz terenu 3KX ;  

-  dopuszcza się w granicach terenów wydzielenie dróg służebnych o szerokości min. 4.5 m;  

-  ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej – 30.0 m, mierzoną wzdłuż granicy z drogą 

stanowiącą dojazd;  

-  ustala się wysokość zabudowy usługowej i mieszkaniowej lub usługowo-mieszkaniowej - do trzech 

kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszami;  

-  dopuszcza się podpiwniczenia;  

-  dopuszcza się lokalizację budynków usługowych, handlowych lub mieszkalnych jako oddzielnych, 

wolnostojących lub połączenie funkcji usługowych, handlowych i mieszkalnych w jednej zwartej 

lub rozczłonkowanej bryle;  

-  wysokości budynków od poziomu terenu urządzonego do kalenic, szczytów dachów - do 12.0 m;  

-  dachy główne budynków spadowe, o jednakowym nachyleniu połaci w granicach każdego odrębnego 

terenu inwestycji - 25 do 45°;  

-  kolorystyka dachów nawiązująca do barwy naturalnej dachówki ceramicznej;  

Tereny MN (w tym 1MN i 2MN) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem 

usług komercyjnych nieuciążliwych i handlu detalicznego;  

a)  Zagospodarowanie terenów  

-  ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej dla budynku wolnostojącego - 0.06 ha;  

-  ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej dla budynku wolnostojącego - 16.0 m, 

dla segmentu budynku bliźniaczego – 12.0 m;  

-  ustala się wskaźnik łącznej powierzchni zabudowy w granicach każdej wydzielonej działki budowlanej – 

max. 30 %;  

-  ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 40 %;  

-  ustala się linie zabudowy kubaturowej: obowiązujące w odległości 6.0 m, nieprzekraczalne w odległości 

min. 6.0 m od linii rozgraniczających dróg publicznych 1KD – 3KD;  

-  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości min. 5.0 m od linii rozgraniczającej drogi 4KD 

oraz od granicy ciągu pieszo- jezdnego 2 KX i dróg wewnętrznych na osiedlu Niwa , poza granicami 

zmiany planu ;  
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-  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości min. 3.0 m od granic terenu 2X, od granic terenu 

3X – min. 1.5 m;  

-  w granicach każdego odrębnej działki budowlanej, poza miejscami w garażach, należy wydzielić po min. 

1 miejscu postojowym na samochody osobowe mieszkańców lub czasowych użytkowników,  

-  dostęp do terenów zabudowy z dróg publicznych 1KD, 2KD, 3KD i 4KD, z ciągu pieszo-jezdnego 2KX 

oraz z istniejących ulic osiedla Niwa i ul. Rzeszowskiej poza granicami zmiany planu przez zjazdy 

indywidualne i publiczne ;  

-  w granicach działek budowlanych z funkcją usługową lub handlową wydzielić miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych klientów, tj. min. 1 miejsce na każde rozpoczęte 40.0 m² powierzchni 

użytkowej lokalu usługowego lub handlowego, z wyłączeniem powierzchni magazynowej i składowej ;  

-  ustala się w granicach terenów 1MN i 2MN przebieg kolektora burzowego , dopuszcza się przebudowę 

z przełożeniem istniejącego kanału ze zmianą jego średnicy, dopuszcza się przesunięcia trasy kolektora - 

do 2.0 m ;  

-  w pasie terenu pomiędzy linią rozgraniczającą drogi i linią zabudowy dopuszcza się jedynie możliwość 

lokalizacji obiektów kultu religijnego – krzyże, figury oraz kapliczki o pow. zabudowy do 1.5 m²;  

-  na działkach budowlanych, w tym w rejonie obniżenia terenowego, dopuszcza się w otoczeniu 

projektowanych budynków podniesienie, nadsypanie terenu o max. 1.0 m, z zachowaniem naturalnego 

dotychczasowego poziomu terenu szer. 3 - 5.0 m w pasie przebiegu kolektora deszczowego;  

-  dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych dojazdowych, służebnych szerokości do 4.5 m;  

b)  Cechy i parametry zabudowy.  

-  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w budynkach wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej, 

z ew. garażami wbudowanymi lub przydomowymi;  

-  wysokości zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasza, garaże 

przydomowe wysokości jednej kondygnacji, z dopuszczeniem poddasza użytkowego, w tym 

mieszkalnego;  

-  dopuszcza się podpiwniczenia;  

-  dopuszcza się budowę budynków garażowych, gospodarczo-garażowych wolnostojących parterowych, 

o powierzchni zabudowy do 50.0 m², z dachami dwuspadowymi symetrycznymi lub czterospadowymi, 

o nachyleniu połaci 20 - 40°, przy wysokości do kalenicy lub szczytu dachu – 4.5 do 6.0 m od poziomu 

przyziemia;  

-  dopuszcza się budowę przybudowanych lub wolnostojących budynków usługowych lub handlowych 

parterowych o wysokości do kalenic lub szczytów dachów 4.5 do 6.0 m;  

-  udział powierzchni usługowej lub handlowej nie większy niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich 

budynków na działce;  

-  wysokości budynków mieszkalnych do kalenic lub szczytów dachów – do 10.0 m od poziomu terenu 

urządzonego w miejscu przy głównym wejściu do budynku,  

-  dachy główne budynków mieszkalnych dwuspadowe lub czterospadowe, o jednakowym nachyleniu 

głównych połaci 25 do 45°;  

-  wiodąca kolorystyka elewacji budynków jasna, biała do pastelowych w odcieniach piaskowca, 

ew. ceramika, drewno, z wykluczeniem kolorów jaskrawych i agresywnych, w tym żółtego 

i pomarańczowego, niebieskiego oraz okładzin typu sidding;  

-  kolorystyka dachów nawiązująca do barwy naturalnej dachówki ceramicznej;  

Tereny MN/RM (w tym 1MN/RM i 2MN/RM) - tereny przeznaczone na powiększenie obszaru 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczonej w planie Nr 7/98 symbolem „Mnr”, 

zlokalizowanej wzdłuż ul. Ogrodowej,  

-  min. powierzchnia działki budowlanej bilansowanej z powierzchnią gruntu na terenie Mnr - 0,06ha  
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-  wskaźnik powierzchni łącznej zabudowy w granicach każdej odrębnej działki max. 30%, powierzchni 

biologicznie czynnej min. 40%  

-  wysokość zabudowy mieszkalnej do trzech kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszami;  

-  wysokość budynków mieszkalnych do kalenic lub szczytów dachów do 10m od poziomu terenu 

urządzonego, dachy główne dwu- lub czterospadowe.  

-  wysokość zabudowy gospodarczej, garażowej - 1 kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem poddaszy, 

wysokość budynków do kalenic lub szczytów dachów do 6.0m  

-  w pasie do 6.0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KD obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy 

kubaturowej ;  

-  dopuszcza się budowę obiektów kultu religijnego, o cechach jak w ustaleniach dla terenów MN;  

Teren ZP ( 1ZP) - teren zieleni pierwotnej naturalnej i ogrodów przydomowych  

-  obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;  

Dopuszcza się:  

-  budowę i przebudowę rowu odwadniającego otwartego, odstojnika;  

-  budowę drogi technicznej o nawierzchni gruntowej wzdłuż rowu;  

4)  W § 7 dot. komunikacji, po akapicie 4 - „KLw”, dodaje się kolejne akapity 5 - 7 , odnoszące się 

do terenów komunikacji w granicach zmiany planu dotyczące :  

„KD (1KD- 4KD) - tereny dróg publicznych dojazdowych;  

-  szerokości w liniach rozgraniczających min. 10.0 m;  

-  szerokość jezdni min. 6.0 m;  

-  chodniki jednostronne lub dwustronne, szerokości po min. 1.25 m;  

-  obowiązuje zakaz lokalizacji reklam świetlnych, planszowych i innych nie służących organizacji ruchu, 

za wyjątkiem lokalizacji budowli stanowiących wraz z instalacjami i urządzeniami obiekty z zakresu 

łączności publicznej;  

dopuszcza się :  

-  budowę kanalizacji deszczowej i innych sieci infrastruktury technicznej oraz przyłączy;  

-  budowę skrzyżowań, zjazdów, zatok, ścieżek rowerowych;  

-  budowę oświetlenia ulicznego, urządzeń organizacji i utrzymania ruchu;  

-  budowę wiat przystankowych;  

KX (w tym 1KX , 2KX i 3KX)  

-  tereny ciągów pieszo-jezdnych, szerokość w liniach rozgraniczających min. 6.0 m;  

-  szerokość jezdni min. 4.5 m;  

-  dopuszcza się budowę sieci i przyłączy infrastruktury technicznej;  

X (w tym 1X, 2X) - tereny ciągu pieszego i rowerowego w zieleni urządzonej oraz ciąg pieszy 

i rowerowy (3X) wzdłuż granicy z terenem osiedla Niwa  

-  szerokość ciągu 1X i 2X w liniach rozgraniczających - min. 6.0 m;  

-  szerokości ciągu 3X - min. 2.5 m, dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci gazowej i innych ;  

-  dopuszcza się na terenach 1X i 2X budowę oświetlenia, elementów małej architektury, sieci uzbrojenia 

i przyłączy;  

-  należy zapewnić warunki do przebiegu głównego kolektora deszczowego;  

5)  W § 8 dotyczącym zasad uzbrojenia, po pkt. 7 dot. „ogrzewania budynków”, dodaje się pkt 8 

o brzmieniu :  
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8. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla terenów U/MN, MN, 

MN/RM, ZP, KD, KX i X w granicach zmiany planu.:  

-  zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci na terenie 

w granicach zmiany planu i terenach przyległych na osiedlu Niwa oraz w ciągu ul. Rzeszowskiej 

i Ogrodowej;  

-  trasy nowych sieci infrastruktury należy prowadzić w pasach projektowanych i istniejących dróg, po 

terenach funkcjonalnych w zbliżeniu do pasów drogowych lub wzdłuż granic terenów funkcjonalnych 

i granic posesji;  

-  należy zapewnić możliwość zaopatrzenia wodnego hydrantów projektowaną siecią o średnicy 

wewnętrznej min. Ø 90 mm;  

-  na terenach funkcjonalnych w granicach zmiany planu zapewnić możliwość lokalizacji stacji 

transformatorowych na wydzielonych terenach o wymiarach min. 5.0 x 5.0 m, z dojazdami;  

-  odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej przebiegającej poza planem - 

w ulicy Rzeszowskiej i w ulicach na terenie osiedla Niwa, minimalna średnica nowych sieci kanalizacji 

Ø 200 mm;  

-  odprowadzenie ścieków technologicznych innych niż bytowe oraz zanieczyszczonych wód deszczowych 

i roztopowych z terenów dróg i parkingów o szczelnych nawierzchniach, na podstawie warunków 

określonych w przepisach dot. ochrony środowiska;  

-  gromadzenie i usuwanie odpadów technologicznych na podstawie warunków określonych w przepisach 

dot. ochrony środowiska i ustawy o odpadach;  

-  ogrzewanie budynków indywidualne, w sposób nie przekraczający norm środowiska w zakresie niskiej 

emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery ;  

Rozdział 3. 
Przepisy końcowe  

§ 3. W § 9 obecna treść o brzmieniu „Ustala się „0” stawkę ... „ otrzymuje nr ust. 1 oraz dodaje się ust. 2  

2. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla 

terenów U/MN, MN, MN/RM - 10 % , do terenów zieleni i dróg kołowych , pieszych i rowerowych - 1 %.  

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

Aleksander Jurek 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXVIII/285/2012 

Rady Miejskiej w Głogowie Młp. 

z dnia 25 października  2012r. 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

o sposobie realizacji zapisanych w II zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 7/98 terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego "Niwa" w Głogowie Małopolskim, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad 

ich finansowania. 

 

Realizację zapisanych w II zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 terenu 

osiedla budownictwa mieszkaniowego "Niwa" w Głogowie Małopolskim, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, przewiduje się poprzez finansowanie ze środków własnych  

gminy. 

 

Źródłami finansowania ww. inwestycji i zadań będą również w zależności od potrzeb: 

• środki pomocowe Unii Europejskiej, 

• kredyty i pożyczki bankowe, 

• emisja obligacji komunalnych. 

 

Nakłady ponoszone na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą zagwarantowane 

w budżecie gminy, z uwzględnieniem wykorzystania ewentualnych środków pozabudżetowych. 
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Załącznik nr 4 

Do Uchwały Nr XXVIII/285/2012  

Rady Miejskiej w Głogowie Młp.  

z dnia 25 października 2012 r.  

 

w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 

osiedla „NIWA” w Głogowie Małopolskim. 
 

Na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. , poz. 647)  

 

Wykaz – lista nieuwzględnionych uwag wniesionych podczas pierwszego, drugiego, trzeciego 

i czwartego wyłożenia do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 7/98 osiedla „Niwa” w Głogowie Młp. 

I wyłożenie w dniach  27 maja 2011 r – 17 czerwca 2011 r.  

II wyłożenie w dniach 22 grudnia 2011 r. do 13 stycznia 2012 r. 

III wyłożenie w dniach 20 marca 2012 r. do 11 kwietnia 2012 r.   

IV wyłożenie w dniach 31 sierpnia 2012 r. do 21 września 2012 r. 

 

 

I wyłożenie 

1. Uwagi wniesionej  w dniu 21.06. 2011 r. przez P. Barbarę Szczęch, zam..... – nie uwzględnia się; 

2. Uwagi wniesionej  w dniu 22.06.2011 r. przez PP. Marię i Stanisława Rycek, zam...... – nie uwzględnia 

się; 

3. Uwagi wniesionej w dniu 29.06.2011 r. przez P.  Zofię Wiejowską, zam. .... – nie uwzględnia się; 

4. Uwagi wniesionej w dniu 30.06.2001 r. przez P. Stefanię Rudnik, zam. ....... -  nie uwzględnia się; 

5. Uwagi wniesionej w dniu 30.06.2011 r. przez P. Bogdana Skałę i P. Bożenę Skała, zam. .... – nie 

uwzględnia się; 

6. Uwagi wniesionej w dniu 01.07.2011 r. przez P. Marię Bąk, zam.  ............... – nie uwzględnia się; 

 

II wyłożenie 

7. Uwagi wniesionej w dniu 09.01.2012 r. przez P. Marię Madej, zam.  ........... – nie uwzględnia się; 

8. Uwagi Wniesionej w dniu 12.01.2012 r. przez P. Jana Suszka, zam. ....... i P. Romana Ślęzaka, 

zam. .........– nie uwzględnia się; 

9. Uwagi wniesionej w dniu 17.01. 2012 r. przez P. Marię Bąk, zam.  ............... – nie uwzględnia się; 

10. Uwagi wniesionej w dniu 23.01.2012 r. przez P. Krystynę Branach, zam. .... – nie uwzględnia się; 

11. Uwagi wniesionej w dniu 23.01.2012 r. przez P.P. Marię i Stanisława Rycek, zam. ...... – nie uwzględnia 

się; 

12. Uwagi wniesionej w dniu 25.01.2012 r. przez P. Stefanię Rudnik, zam. ....... – nie uwzględnia się; 

13. Uwagi wniesionej w dniu 26.01.2012 r. przez P. Zofię Wiejowską, zam. ....... – nie uwzględnia się. 

 

III wyłożenie 

W czasie III wyłożenie projektu II zmiany miejscowego planu Nr 7/98 nie wniesiono uwag. 

 

IV wyłożenie 

14. Uwagi wniesionej w dniu 3.10.2012 r. przez P. Zofię Wiejowską, zam. ..... – nie uwzględnia się . 
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