
P R O T O K Ó Ł  nr XVII/2020 

z XVII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec 

odbytej w dniu 10 lutego 2020 roku 

w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 8
30 

  i trwała do godziny 15
30

. 

Na ogólny skład 21 Radnych w sesji udział brało 18 Radnych. 

W sesji nie uczestniczyli następujący radni, którzy wcześniej usprawiedliwili swoją nieobecność: 

 

1. Dzielski Kazimierz 

2. Garbaciak Tomasz 

3. Hosaniak Lucyna Anna 

 

Lista obecności Radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

 Ponadto w sesji uczestniczyli : 

 

Marcin Ratułowski - Wójt Gminy, Jarończyk Michał - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy 

– Monika Styrczula, Krzysztof Kowalczyk - Kierownik Referatu Budownictwa Urzędu Gminy, 

Jacek Banduła - Pracownia Projektowa Architektury i Urbanistyki Kraków. 

 

Sołtysi poszczególnych Sołectw - zgodnie z załączoną listą obecności - stanowiącą załącznik                     

nr 2 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady – Pan Czepiel Tadeusz o godz. 10
00 

otworzył sesję i po 

powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi 

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem o ewentualne zmiany do proponowanego porządku 

obrad. 

Ze strony radnych nie padły żadne uwagi do zaproponowanego porządku obrad - w związku                        

z tym Przewodniczący Rady porządek obrad poddał pod jawne głosowanie, wyniku którego 

został przyjęty przy 17 głosach „za” w następującym brzmieniu : 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym, 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok, oraz zmiany Uchwały              

Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny 

Dunajec na lata 2020 -2031. 

7. Rozstrzygnięcia Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego 

do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Czarny Dunajec. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru Gminy Czarny Dunajec. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, 

przedłożonych w okresie od ostatniej sesji. 

11.Wolne wnioski i informacje. 

12.Zakończenie obrad sesji. 

 

Protokół z przeprowadzonego imiennego głosowania stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 3. Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie między sesjami złożył Marcin Ratułowski – 

Wójt Gminy. 

Przedmiotowe Sprawozdanie zostało radnym dostarczone w formie elektronicznej – stanowiące 

zał. nr 4 i obejmowało okres od 31 stycznia do 7 lutego 2020 r. 

Uzupełniając Sprawozdanie Wójt poinformował o spotkaniach w których uczestniczył m.in.                          

w Konferencji organizowanej przez Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika oraz w Forum 

Słowackim. 

W ramach przedkładanego Sprawozdania głos zabrał radny Paweł Dziubek                              

który poruszył problem związany z drogą  o nr ewid. 13160 w miejscowości Piekielnik łączącą 

się z drogą powiatową w kierunku Załucznego, podkreślając, że przez pewien okres czasu droga 

była nieprzejezdna i mieszkańcy nie mieli dojazdu do swoich posesji. W związku z tym 

oczekiwał od Wójta Gminy rozwiązania zaistniałego konfliktu i zarzucał, że Wójt nie poczynił 

działań związanych z zażegnaniem tego konfliktu. 

Odnosząc się Wójt Gminy stwierdził, że z jego strony doszło do spotkania z jedną i drugą stroną 

tego konfliktu i każda ze stron przedstawiała swój punkt widzenia. Jedna ze stron domaga się 

zaliczenia tej drogi jako drogi publicznej. Natomiast nie jest to sprawa prosta, by drogę prywatną 

zakwalifikować jako drogę publiczną, w sytuacji gdy druga ze stron kategorycznie nie godzi się 

na takie rozwiązanie. Generalnie Wójt stwierdził, że gmina nie jest organem kompetentnym do 

rozstrzygania sporów sąsiedzkich, zgodnie z obowiązującym prawem właściwym organem jest 

Sąd. Dodał, że jeżeli jest taka wola samorządu sołectwa, aby uregulować stan prawny 

przedmiotowej drogi, to w przypadku braku zgody właścicieli na przebieg tej drogi 

rozwiązaniem jest wywłaszczenie w formie ZRID-u lub wywłaszczenie na innych zasadach. Nie 

mniej jednak Wójt zaznaczył, że jeżeli są takie oczekiwania samorządu jest otwarty na próbę 

rozwiązania zaistniałego konfliktu. 

W tej sprawie wypowiedział się jeszcze sołtys sołectwa Piekielnik popierając pogląd Wójta w tej 

kwestii. Stwierdził, że jako sołtys podejmował wiele zobowiązań ale na obecnym etapie kiedy 

zaistniał spór i sprawa została wniesiona do Sądu w związku z tym należy zaczekać na 

rozstrzygnięcie. Ze swojej strony wyraził wolę pomocy mieszkańcom w rozwiązaniu zaistniałego 

konfliktu sąsiedzkiego, jednak po wydaniu Wyroku Sądowego. 

 

Ad. pkt. 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez 

Przewodniczącego Rady Gminy w formie elektronicznej została przesłana radnym. 

Do przedkładanej Informacji zapytań nie wnoszono, przez aklamację została przyjęta przez Radę 

do akceptującej wiadomości – stanowiąca zał. nr 5 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 5. Propozycję zmiany budżetu gminy na 2020 rok złożyła Skarbnik Gminy – Monika 

Styrczula. 

Proponowana zmiana dotyczyła zwiększenia wydatków i przychodów budżetu gminy o kwotę 

300.000 złotych na wykonanie windy przy budynku gminnym na ul. Kmietowicza w Czarnym 

Dunajcu, w którym obecnie mieści Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi 

prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. 
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Dodatkowo Skarbnik poinformowała o niewykorzystanych w roku poprzednim środkach 

finansowych w wysokości ok. 130.000 złotych na to zadanie. Obecnie istnieje możliwość 

złożenia wniosku do PEFRON o dodatkowe środki. Wniosek należy złożyć w terminie do 14 

lutego br. Potrzebne środki w budżecie na to zadanie pochodzą z tzw. „Wolnych środków” 

pozostałych z rozliczenia roku poprzedniego. 

Do złożonej propozycji zmiany budżetu pytań nie było, po odczytaniu treści uchwały                                   

i przedstawieniu pozytywnej opinii wydanej przez Komisję Rozwoju Budżetu i Spraw 

Statutowych na posiedzeniu w dniu 7 lutego br. przystąpiono do podjęcia uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” podjęła Uchwałę Nr XVII/172/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz 

zmiany Uchwały Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2019 

roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020, która wraz z protokołem 

głosowania – stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 W tym miejscu Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Marii Chodkiewicz - Prezes 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, która zabierając głos wyraziła 

słowa podziękowania za takie widzenie potrzeb społecznych, za widzenie roli samorządu jako 

wspierającego uczniów z niepełnosprawnością, oraz wspierającego i przeciwdziałającego 

wykluczeniu społecznemu. Akt woli służby dobru wspólnemu jest on bardzo mocno widoczny                                 

w gminie Czarny Dunajec, dziękując raz jeszcze– podkreślała na koniec Pani Prezes. 

 

Ad. pkt. 6. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy podyktowana została w związku                       

z dokonaną wcześniej zmianą kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy. 

 

Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za” podjęła Uchwałę Nr XVII/173/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2020 - 2031, która wraz z protokołem głosowania 

– stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. 

 

Ad. pkt.7. Przed rozpoczęciem procedury związanej z rozpatrzeniem uwag zgłoszonych do 

wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy wprowadzenia do tematyki dokonał – Przewodniczący Rady Gminy. 

Projekt planu był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Złożone w trakcie wyłożenia 

projektu planu uwagi zostały rozpatrzone przez odpowiednią komisję urbanistyczną i Wójta 

Gminy. Na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2020 r. wszystkie uwagi 

zarówno uwzględnione jak i nie uwzględnione zostały oddzielnie przegłosowane. W związku                      

z wypracowanym stanowiskiem komisji i wydaną opinią prawną w tym zakresie Przewodniczący 

poinformował, że głosowanie odbywać się będzie oddzielnie nad każdą z uwag. Zaznaczył, że 

wszystkie uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego procedowane 

na posiedzeniu stałych komisjach Rady Gminy były głosowane i przyjęte zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy. Ponadto Przewodniczący wskazał art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, 

zgodnie z którym Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu 

prawnego. 

Następnie głos zabrał Kierownik Referatu Budownictwa - Krzysztof Kowalczyk  informując, że 

głosowaniu podlegają jedynie uwagi, które nie zostały uwzględnione bądź uwzględnione 

częściowo. W związku z czym uwagi nie mają kolejnych numerów. Projekt planu był wyłożony 

dwa razy do publicznego wglądu. Zaproponował, by w pierwszej kolejności rozpocząć od części 

pierwszej, w ramach której zostały zgłoszone uwagi do projektu miejscowego planu  
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zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od 5 listopada 

2018 r. do 26 listopada 2018 r. 

Głos zabrał jeszcze projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - architekt 

Jacek Banduła. Przypomniał, iż wieloletnie bardzo trudne prace związane z opracowaniem planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy rozpoczęte w roku 2015 zostały zakończone i są na 

etapie finałowym. Zaznaczył, że była to praca angażująca wiele osób ze strony samorządu 

Czarny Dunajec i nie tylko. Plan został sporządzony w oparciu o studium uwarunkowań                               

i kierunków zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem ogromniej liczby wniosków do 

planu, a następnie podczas dwóch wyłożeń kilkuset wniosków zgłoszonych do projektu planu. 

Zaznaczył, że uwagi te nie zostały uwzględnione w większości z powodu niezgodności ze 

studium. 

Wójt Gminy zabierając głos zaznaczył, że jest to jedna z najważniejszych uchwał jaką Rada 

podejmie na dzisiejszej sesji. Wyraził swoje zadowolenie z faktu, że doszło do tego 

historycznego dnia, gdyż wielu mieszkańców gminy czekało na zatwierdzenie planu i ma 

nadzieję, że jako akt prawa miejscowego będzie służył rozwojowi lokalnej społeczności. 

 

 Następnie przystąpiono do rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu  

wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od 5 listopada 2018 r. do 26 listopada 2018 r. 

 
Uwaga nr 1 z dnia 06.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 1479/4, 1536, 1537 w miejscowości 

Podszkle dotycząca poszerzenia zasięgu terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona  
 

Uwagę uwzględnia się w odniesieniu do części działki nr 1479/4 poprzez wyznaczenie terenu MNU2                       

o szerokości jak na działce sąsiadującej od północy. Przy podejmowaniu ww. rozstrzygnięcia 

uwzględniono fakt zmiany użytku Ls na użytek Ps – decyzją Starosty Nowotarskiego. 

W odniesieniu do pozostałej części ww. działki oraz pozostałych działek(1536, 1537) występuje 

niezgodność ze studium – wg studium tereny ZL. Ponadto dz.ewid.nr 1536 i 1537 są położone                          

w sąsiedztwie  cieku, od którego należy zgodnie z obowiązującymi przepisami zachować odstęp od 

lokalizowanej zabudowy. 

Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona w całości. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 1, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

Uwaga nr 2 z dnia 06.11.2018r. obejmująca  działkę ewid. nr 137/19 w miejscowości Ratułów, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwaga niezgodna ze Studium – wg Studium działka położona w terenach R oraz w strefie ochrony 

walorów krajobrazowych. 

Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 2, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

Uwaga nr 4 z dnia 06.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3801/11, 3801/12, 3801/13, 3801/14, 

3801/17, 3801/15, 3801/16 w miejscowości Piekielnik, dotycząca terenu budowlanego. Dane 

zanonimizowano. 
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Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwaga niezgodna ze Studium – wg Studium działka położona w terenach ZL, w sąsiedztwie potoku 

Piekielnik oraz w styczności do obszaru Natura 2000. 

Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 4, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

Uwaga nr 6 z dnia 06.11.2018r.obejmująca działkę ewid. nr 4305/7 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca terenu budowlanego na całej działce. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona  

 

Poszerza się teren MNU2 na części działki – w pasie o szerokości ok. 20 metrów. Poszerzenie terenu 

budowlanego na całą działkę prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. Wg Studium działka 

położona jest częściowo w terenie MU2, częściowo w terenie RN. 

Uwagę uznaje się za uwzględnioną częściowo. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 6, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

Uwaga nr 7 z dnia 06.11.2018r.obejmująca działki ewid. nr 10825, 10826/1, 10826/2 w miejscowości 

Piekielnik, dotycząca terenu budowlanego na całej działce. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona  

 
Działki położone są częściowo w terenie MNU2. 

Poszerzenie terenu budowlanego na całości wymienionych działek prowadziłoby do naruszenia ustaleń 

Studium. Wg Studium działki położone są częściowo w terenie MU2, częściowo w terenie R. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 7, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

Uwaga nr 8 z dnia 06.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 4056/5, 4056/6, 5090/177 w miejscowości 

Piekielnik, dotycząca przekwalifikowania na działki leśne. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona  

 

Uwaga niezgodna ze Studium – wg studium działki położone są w terenach rolnych R. Brak podstaw do 

wyznaczenia przeznaczenia leśnego (ZL) na pojedynczych wskazanych działkach położonych w terenach 

o przeznaczeniu rolniczym.  

Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 8, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Uwaga nr 9 z dnia 06.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 701 w miejscowości Odrowąż, dotycząca 

powiększenia terenu budowlanego – co najmniej o 5-10 metrów. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona  
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Poszerza się nieznacznie teren MNU2 o ok. 5 metrów, co daje pas terenu budowlanego o szerokości ok. 

25 metrów. Większe poszerzenie terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. Wg 

Studium działka położona jest częściowo w terenie MU2, częściowo w terenie R. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 9, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

Uwaga nr 10 z dnia 07.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 5081, 5082, 5083 w miejscowości Ciche, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona  

 

Poszerza się teren MNU2 na części wnioskowanego terenu – w pasie obejmującym działki nr 5082 

i 5083 – co daje możliwość realizacji zabudowy. Poszerzenie terenu budowlanego na działce 5081 

prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

Uwagę uznaje się za uwzględnioną częściowo. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 10, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

Uwaga nr 11 z dnia 07.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 4757/1, 4758, 4759, 4760/1, 4760/2, 

4600/1 w miejscowości Piekielnik, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona  

 

Dz. nr 4600/1 położona wg ustaleń projektu planu w terenie MNU2 – pozostaje bez zmian. 

W odniesieniu do pozostałych działek - poszerza się teren MNU2 na części wnioskowanego terenu, przy 

zachowaniu zasady nienaruszania ustaleń studium.  Uwaga zostaje uwzględniona częściowo. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 11, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

 

Uwaga nr 13 z dnia 07.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 4137, 4554  w miejscowości Czarny 

Dunajec, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona  

 

Niezgodność ze studium – działka nr 4137 położona w strefie ochronnej cmentarza. 

Działka nr 4554 jest wg ustaleń projektu planu częściowo budowlana – teren MNU2. Poszerzenie terenu 

budowlanego prowadziłoby do niezgodności ze studium. Z powyższych względów uwaga nie może 

zostać uwzględniona.  

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 13, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

 

Uwaga nr 14 z dnia 07.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 240/6, 240/7 w miejscowości 

Pieniążkowice, dotycząca terenu budowlanego na całej działce. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona  

Wskazane działki położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium (w pasie 

ok. 60 metrów), częściowo w terenie R. 
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Poszerzenie terenu budowlanego prowadziłoby do niezgodności ze studium. Z powyższych względów 

uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 14, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

 

Uwaga nr 15 z dnia 07.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 5070, 5071, 5072 w miejscowości Ciche, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona  

 

Niezgodność ze Studium – wg Studium działki położone są w terenach rolnych R, w oddaleniu od 

terenów zabudowy. 

Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 15, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

Uwaga nr 16 z dnia 08.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 11597/1  w miejscowości Ciche, 

dotycząca terenu budowlanego - zamiana RU na MNU1. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona  

 

Uwagę uwzględnia się częściowo poprzez wyznaczenie terenu MNU2 do granicy terenu zalewowego. 

Pozostała część terenu pozostaje w przeznaczeniu RU, zgodnie ze zmianą planu wprowadzoną uchwałą                   

z 2012 roku. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 16, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 20 do protokołu. 

 

Uwaga nr 17 z dnia 08.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 6320/4, 6320/5, 6320/6, 6320/7, 6320/8, 

6320/9 w miejscowości Ratułów, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Uwagę uwzględnia się częściowo poprzez wyznaczenie terenu MNU2 na części działek nr 6320/8 

i 6320/9, o pow. ok. 0,12 ha, w nawiązaniu do terenów położonych w sąsiedztwie. Dalsze poszerzenie 

terenu budowlanego nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 17, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 21 do protokołu. 

 

Uwaga nr 18 z dnia 08.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 9685/3 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca poszerzenia terenu budowlanego, przesunięcia linii zabudowy. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Poszerza się teren MNU2 na części działki, w zakresie umożliwiającym lokalizację budynku.  

Uwagę uznaje się za uwzględnioną częściowo. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 18, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 
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Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 22 do protokołu. 

 

Uwaga nr 21 z dnia 08.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 222/1 w miejscowości Pieniążkowice, 

dotycząca zwężenia drogi do 6 m („obecnie jest 7,5 m”) wg wyjaśnień chodzi o korektę linii zabudowy. 

Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

W projekcie planu wyznaczono drogę KDL o szerokości 12 metrów w liniach rozgraniczających. 

Przyjętą szerokość drogi uznaje się za właściwą i konieczną. Ustala się, w nawiązaniu do przebiegu 

drogi, niewielką korektę jej położenia oraz zbliżenie linii zabudowy do 4 metrów od linii 

rozgraniczającej. Korekty linii zabudowy wprowadza się w szerszym zakresie, w uwzględnieniu także 

innych zgłoszonych uwag. 

Uwagę uznaje sią za uwzględnioną częściowo. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 21, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 23 do protokołu. 

 

Uwaga nr 22 z dnia 09.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 4503/2 w miejscowości Stare Bystre, 

dotycząca poszerzenia terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Wskazana działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, 

częściowo w terenie R. Teren budowlany można poszerzyć jedynie w niewielkim zakresie – o ok. 20 

metrów. Dalsze poszerzenie terenu budowlanego prowadziłoby do niezgodności ze studium. Uwagę 

uznaje się za uwzględnioną częściowo. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 22, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 24 do protokołu. 

 

Przed głosowaniem na salę obrad przybył radny Czesław Wajda. Aktualna ilość radnych -18. 

 

Uwaga nr 23 z dnia 09.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 10348, 10349 w miejscowości Ciche, 

dotycząca przekształcenia działki. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Poszerza się nieznacznie teren MNU2, obejmując całą działkę nr 10348. 

Działka nr 10349 położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium, ponadto w zasięgu 

terenu osuwiska aktywnego okresowo. 

Z powyższych względów uwaga w tym zakresie nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 23, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 25 do protokołu. 

 

Uwaga nr 24 z dnia 09.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 17829/5 w miejscowości Ciche, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwaga niezgodna ze Studium – wg Studium działka położona jest w terenach R w znacznym oddaleniu 

od terenów zabudowy. 
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Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 24, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 26 do protokołu. 

 

Uwaga nr 25 z dnia 09.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 12/10 w miejscowości Stare Bystre, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Wskazana działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium (pas ok. 

150 m), częściowo w terenie R. 

Poszerzenie terenu budowlanego prowadziłoby do niezgodności ze studium. Z powyższych względów 

uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 25, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 27 do protokołu. 

 

Uwaga nr 26 z dnia 09.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr  963/1 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca poszerzenia terenu budowlanego o 70 m. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Wskazana działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium (pas ok. 

90 m), częściowo w terenie R. 

Poszerzenie terenu budowlanego prowadziłoby do niezgodności ze studium. Z powyższych względów 

uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 26, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 28 do protokołu. 

 

Uwaga nr 28 z dnia 09.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3469, 3468, 3467, 3656, 3657, 3649, 

3634, 3638, 3689, 3687 w miejscowości Podszkle, dotycząca terenu budowlanego. Dane 

zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

W odniesieniu do działki nr 3649  poszerza się teren MNU2 obejmując całość działki.  

Wszystkie pozostałe działki położone są poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R, 

ZLW). Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

Uwagę uznaje się za uwzględnioną częściowo. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 28, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 29 do protokołu. 

 

Uwaga nr 29 z dnia 13.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 5652/2, 5652/1 w miejscowości Ratułów. 

Brak nr 5652/1, 5652/2 na ew. mapie”. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwaga nie dotyczy ustaleń planu, ale treści mapy ewidencyjnej – z tego względu uwaga nie może zostać 

uwzględniona. 
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Wyjaśnia się, że wymienione numery działek występują na mapach ewidencyjnych w formie rastrowej, 

natomiast brak ich na mapie cyfrowej (LPIS). 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 29, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 30 do protokołu. 

 

Uwaga nr 30 z dnia 13.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 15065/2 w miejscowości Ciche, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. 

Możliwe jest bardzo niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (o ok. 5 metrów), jednakże 

uwzględnienie uwagi w całości nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 30, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 31 do protokołu. 

 

Uwaga nr 31 z dnia 13.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3511/5, 3511/3, 3511/6, 3511/1, 3447/2, 

3993/2, 3993/3, 3993/4 w miejscowości Podszkle, dotycząca terenu budowlanego. Dane 

zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Wszystkie wymienione działki położone są poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R, 

ZL, ZLW). Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 31, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 32 do protokołu. 

 

Uwaga nr 32 z dnia 13.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 2136/1, 2137/1, 2138/1, 2139/1 

w miejscowości Chochołów, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Wszystkie wymienione działki położone są poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R). 

Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” , przy 1 głosie „przeciw” przyjęła Uwagę Nr 32, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 33 do protokołu. 

 

Uwaga nr 33 z dnia 13.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 5513/8, 5514/3, 5514/4 w miejscowości 

Ciche, dotycząca terenu budowlanego w całości. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie ZLW. 

Możliwe jest bardzo niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (o ok. 10 metrów), jednakże 

uwzględnienie uwagi w całości nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium oraz 

do nadmiernego zbliżenia do istniejącego cieku. 
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 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 33, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 34 do protokołu. 

 

Uwaga nr 34 z dnia 14.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 4984/1 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R) i w oddaleniu od 

terenów zabudowy. Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 34, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 35 do protokołu. 

 

Uwaga nr 36 z dnia 14.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3142/9, 3138/1, 3139/10 w miejscowości 

Ciche, dotycząca terenu budowlanego w całości lub w połowie. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

Możliwe częściowe uwzględnienie uwagi – wyznaczenie terenu MNU2 we wschodniej części działki 

nr 3142/9 w zakresie zgodnym ze studium. W pozostałej części uwaga nie może zostać uwzględniona, 

gdyż zostałyby naruszone ustalenia Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 36, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 36 do protokołu. 

 

Uwaga nr 37 z dnia 15.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 7135/1, 7135/2 w miejscowości 

Chochołów, dotycząca terenu budowlanego w całości. Dane zanonimizowano. 

  

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

Działki położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie ZL. 

Możliwe jest bardzo niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (o ok. 10 metrów), jednakże 

uwzględnienie uwagi w całości nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 37, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 37 do protokołu. 

 

Uwaga nr 38 z dnia 15.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 254/2, 258/2  w miejscowości 

Pieniążkowice, dotycząca terenu budowlanego mieszkaniowego, jednorodzinnego. Dane 

zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działki położone są poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R). Z powyższych 

względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” , przy 1 głosie „przeciw” przyjęła Uwagę Nr 38, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 38 do protokołu. 

 

Uwaga nr 39 z dnia 15.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 254/1, 257/1 w miejscowości 

Pieniążkowice, dotycząca terenu budowlanego mieszkaniowego, jednorodzinnego. Dane 

zanonimizowano. 
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Uwaga nieuwzględniona 

Działki położone są poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R). Z powyższych 

względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 39, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 39 do protokołu. 

 

Uwaga nr 41 z dnia 15.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 261/3, 260, 240/2, 240/8 w miejscowości 

Pieniążkowice, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działki nr 240/2 i 240/8 położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium,                         

w pozostałej części w terenie R. 

Działki nr 260 i 261/3 położone są poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R). 

Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 41, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 40 do protokołu. 

 

Uwaga nr 43 z dnia 16.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 4322/1, 4397/11, 4397/25 w miejscowości 

Chochołów, dotycząca przekształcenia z MNZ na MU. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działki położone w terenie MNZ – zarówno w Studium jak i w projekcie planu. Brak podstaw dla 

dokonania wnioskowanej zmiany przeznaczenia terenu. Uwzględnienie uwagi prowadziłoby do 

naruszenia ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 43, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 41 do protokołu. 

 

Uwaga nr 44 z dnia 16.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 5520/9, 5520/7, 5520/10, 10057/5 

w miejscowości Ciche, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka nr 5520/9 położona jest poza terenami zabudowy, w terenie ZL – zgodnie ze Studium. 

Działka nr 10057/5 położona jest częściowo w terenach zabudowy MNU2 oraz częściowo w terenach 

niebudowlanych. Poszerzenie terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. Ponadto 

– teren działki położony na stwierdzonym osuwisku aktywnym. 

Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 44, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 42 do protokołu. 

 

Uwaga nr 45 z dnia 16.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 10211 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca przekształcenia z UT na MNU2. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest w terenie UT. Zgodnie z ustaleniami studium jej niewielka część może zostać 

włączona do terenów MNU2, jednakże tylko na fragmencie od strony drogi KDD, w nawiązaniu do 

zasięgu terenu na działkach sąsiednich. Brak możliwości uwzględnienia uwagi w pełnym zakresie. 
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 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 45, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 43 do protokołu. 

 

Uwaga nr 46 z dnia 16.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 2895 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca przekształcenia na MNU2. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R). Z tego względu 

uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 46, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 44 do protokołu. 

 

Uwaga nr 47 z dnia 16.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 1178/3, 1179/4, 1179/7 w miejscowości 

Ratułów, dotycząca przekształcenia. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działki położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie RN. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia ustaleń studium.                      

Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 47, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 45 do protokołu. 

 

Uwaga nr 48 z dnia 16.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 2087/4 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R). Z powyższych 

względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 48, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 46 do protokołu. 

 

Uwaga nr 49 z dnia 16.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 1664 w miejscowości Załuczne, dotycząca 

przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia ustaleń studium.                        

Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 49, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 47 do protokołu. 

 

Uwaga nr 50 z dnia 16.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 13647/2 w miejscowości Ciche, dotycząca 

przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 



 14 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. 

Możliwe jest bardzo niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (ok. 8 metrów), jednakże uwzględnienie 

uwagi w całości nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 50, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 48 do protokołu. 

 

Uwaga nr 51 z dnia 16.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 5167 w miejscowości Stare Bystre, 

dotycząca poszerzenia terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia ustaleń studium.                         

Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 51, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 49 do protokołu. 

 

Uwaga nr 52 z dnia 16.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 6952/1 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R z ochroną walorów 

krajobrazowych). Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 52, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 50 do protokołu. 

 

Uwaga nr 53 z dnia 19.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3462/5, 3678/4 w miejscowości 

Czerwienne, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka nr 3462/5 położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, 

w pozostałej części w terenie R i ZLW. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby 

do naruszenia ustaleń studium. 

Działka nr 3678/4 położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny RN). 

Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”, przyjęła Uwagę Nr 53, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 51 do protokołu. 

 

Uwaga nr 54 z dnia 19.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 4980/1 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R i ZL. Możliwe jest niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (ok. 5 metrów), jednakże 

uwzględnienie uwagi w całości nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 
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 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 54, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Dwóch radnych nie oddało głosu.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 52 do protokołu. 

 

Uwaga nr 55 z dnia 19.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 1058/1 w miejscowości Odrowąż, 

dotycząca poszerzenia zasięgu terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Możliwe jest niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (ok. 10 metrów), jednakże 

uwzględnienie uwagi w całości nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 55, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 53 do protokołu. 
 

Uwaga nr 57 z dnia 19.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 8146/1, 8146/2, 8140/1, 8142, 8140/3, 

8140/2, 8139/2, 8139/1, 8133/3, 8134, 8133/2, 8133/1 w miejscowości Ciche, dotycząca przekształcenia 

na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Wymienione działki tworzą zwarty obszar położony częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym 

ze Studium, w pozostałej części w terenie RN i ZLW. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego 

prowadziłoby do naruszenia ustaleń studium. Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”, przyjęła Uwagę Nr 57, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 54 do protokołu. 

 

Uwaga nr 58 z dnia 19.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 450/2 w miejscowości Odrowąż, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R). Z tego względu 

uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 58, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 55 do protokołu. 

 

Uwaga nr 59 z dnia 19.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 4129/2 w miejscowości Pieniążkowice, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R z ochroną walorów 

krajobrazowych). Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 59, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 56 do protokołu. 

 

Uwaga nr 60 z dnia 19.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 2874/2 w miejscowości Podszkle, 

dotycząca poszerzenia terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona. 
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Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie ZLW. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia ustaleń studium.         

Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 60, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 57 do protokołu. 

 

Uwaga nr 61 z dnia 19.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 2803/3 w miejscowości Podszkle, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R). Z tego względu 

uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 61, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 58 do protokołu. 

 

Uwaga nr 63 z dnia 19.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 14977, 177, 181 w miejscowości Czarny 

Dunajec, dotycząca poszerzenia zasięgu terenu budowlanego z uwagi na kolizję z linią energetyczną. 

Dane zanonimizowano. 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

Uznaje się za uzasadnione poszerzenie zasięgu terenu budowlanego o ok. 10 metrów – co wynika 

z uwarunkowań technicznych (możliwość realizacji budynku z zachowaniem wymaganej odległości od 

linii energetycznej). 

Większe poszerzenie prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 63, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 59 do protokołu. 

 

Uwaga nr 64 z dnia 19.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 10131 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca poszerzenia zasięgu terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

Cała działka nr 10131 położona jest w terenie UT – co jest zgodne z ustaleniami Studium. Zmiana 

dyspozycji zgodnie z uwagą prowadziłaby do naruszenia ustaleń Studium. Z tego względu uwaga nie 

może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 64, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 60 do protokołu. 

 

Uwaga nr 66 z dnia 20.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 13603/3, 13599/5 w miejscowości Ciche, 

dotycząca wykreślenia terenu budowlanego, ponieważ działki nie mają drogi dojazdowej i są na 

osuwisku aktywnym. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

Tereny budowlane wyznaczono zgodnie z ustaleniami Studium. 

Brak drogi dojazdowej nie wyklucza możliwości jej wytyczenia na drodze cywilnoprawnej. Wskazane 

działki graniczyły z terenem osuwiskowym wskazanym w Studium. Jednakże wg aktualnych danych 

SOPO w rozpatrywanym terenie nie występują osuwiska. Brak zatem przesłanek do uwzględnienia 

uwagi. (Zgłaszający uwagę nie jest właścicielem działek, których uwaga dotyczy.) 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 66, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 61 do protokołu. 
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Uwaga nr 67 z dnia 20.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 2790/3, 2790/2, 2790/1, 2810, 2858, 

2811/1, 2811/2 w miejscowości Podszkle, dotycząca zbliżenia  linii zabudowy do drogi. Dane 

zanonimizowano. 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

Z uwagi na układ własnościowy działek uznaje się za uzasadnione lokalne zbliżenie linii zabudowy 

do dróg KDD (przesunięcie o 2 metry). 

Uwagę uznaje się za uwzględnioną częściowo z uwagi na fakt, że pomimo zbliżenia linii zabudowy 

do drogi, niektóre z ww. działek mogą być nieprzydatne dla celów zabudowy – działki są bardzo wąskie. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 67, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 62 do protokołu. 

 

Uwaga nr 68 z dnia 20.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 299/1 w miejscowości Ratułów, dotycząca 

przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny ZL). Z tego względu 

uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 68, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 63 do protokołu. 

 

Uwaga nr 71 z dnia 21.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 17836/15 w miejscowości Ciche, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

Niezgodność ze Studium – wg Studium działka położona jest w terenach R w znacznym oddaleniu 

od terenów zabudowy. 

Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 71, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 64 do protokołu. 

 

Uwaga nr 72 z dnia 21.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 2974 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca poszerzenia zasięgu terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Możliwe jest niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (ok. 10 metrów), jednakże 

uwzględnienie uwagi w większym zakresie nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń 

Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 72, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 65 do protokołu. 

 

Uwaga nr 73 z dnia 21.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3132, 3133, 3134/1, 3134/2, 3128, 3129/1, 

3130/1, 3130/2, 3131/1, 3131/2, 3123/2, 3124/2, 3125 w miejscowości Czarny Dunajec, dotycząca 

przekształcenia z MU2 na UT (turystyka, sport, rekreacja) – rozbudowa bazy sportowej dla istniejącego 

hotelu Dukat. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 
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Uwzględnia się uwagę częściowo poprzez zamianę przeznaczenia MNU2 na UT na działkach nr 3132, 

3133, 3134/1, 3134/2, 3128, 3129/1, 3130/1, 3130/2, 3131/1, 3131/2, tj. na terenie istniejącego hostelu. 

Nie uwzględnia się uwagi w odniesieniu do działek nr 3123/2, 3124/2, 3125; w tym miejscu pozostawia 

się dyspozycję MNU2. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 73, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 66 do protokołu. 

 

Uwaga nr 74 z dnia 21.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 7845, 7844/1, 7844/2, 7846, 7844/3, 

7844/4 w miejscowości Piekielnik, dotycząca poszerzenia zasięgu terenu budowlanego. Dane 

zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Możliwe jest niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (nie więcej niż 10 metrów), 

jednakże uwzględnienie uwagi w większym zakresie nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia 

ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 74, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 67 do protokołu. 

 

Uwaga nr 75 z dnia 21.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 19/3, 10/9 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka nr 19/3 położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, 

w pozostałej części w terenie R. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia 

ustaleń studium.  

Działka nr 10/9 położona jest w terenach ZL – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie 

dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 75, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 68 do protokołu. 

 

Uwaga nr 76 z dnia 21.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 10/25 w miejscowości Ratułów, dotycząca 

przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach ZL – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 76, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 69 do protokołu. 

 

Uwaga nr 77 z dnia 21.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 3342 w miejscowości Dział, dotycząca 

poszerzenia zasięgu terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 
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Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Możliwe jest niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (ok. 10 metrów), jednakże 

uwzględnienie uwagi w większym zakresie nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń 

Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 77, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 70 do protokołu. 

 

Uwaga nr 78 z dnia 22.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 17767, 17768, 17840 w miejscowości 

Ciche, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działki położone są w terenach ZL i R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie 

dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 78, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 71 do protokołu. 

 

Uwaga nr 79 z dnia 22.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 11957/3, 11955, 11953 (skorygowano 

wpisany błędnie nr 1953) w miejscowości Piekielnik, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane 

zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się 

nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 79, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 72 do protokołu. 

 

Uwaga nr 80 z dnia 22.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 3104/1 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca przekształcenia  na MNT lub MNU2. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w oddaleniu od zabudowy, w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie 

planu, gdzie nie dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 80, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 73 do protokołu. 

 

Uwaga nr 81 z dnia 22.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 4389, 4654 w miejscowości Czarny 

Dunajec, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 
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Działki położone są w oddaleniu od zabudowy, w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie 

planu, gdzie nie dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 81, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 74 do protokołu. 

 

Uwaga nr 82 z dnia 22.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 2405/3, 2405/10, 2405/11 w miejscowości 

Pieniążkowice, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w oddaleniu od zabudowy, w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie 

planu, gdzie nie dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 82, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 75 do protokołu. 

 

Uwaga nr 83 z dnia 22.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 9773 w miejscowości Ratułów, dotycząca 

poszerzenia zasięgu terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Możliwe jest niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (ok. 8 metrów), jednakże 

uwzględnienie uwagi w większym zakresie nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń 

Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 83, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 76 do protokołu. 
 

Uwaga nr 84 z dnia 21.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 3901/5 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Możliwe jest wyznaczenie terenu budowlanego MNU2 na części działki, jednakże uwzględnienie uwagi 

w większym zakresie prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 84, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 77 do protokołu. 

 

Uwaga nr 84a z dnia 23.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 6761/2, 6762/1 w miejscowości 

Chochołów, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w oddaleniu od zabudowy, w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie 

planu, gdzie nie dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 
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 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 84a, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 78 do protokołu. 

 

Uwaga nr 85 z dnia 21.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 10829/1, 10829/4, 10829/3, 10829/5, 

10830/1, 10830/2 w miejscowości Piekielnik, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane 

zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się 

nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 85, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 79 do protokołu. 

 

Uwaga nr 85a z dnia 23.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 2973 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca poszerzenia zasięgu terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Możliwe jest niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (ok. 10 metrów), jednakże 

uwzględnienie uwagi w większym zakresie nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń 

Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”, przyjęła Uwagę Nr 85a, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 80 do protokołu. 

 

Uwaga nr 87 z dnia 23.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 3489/1 w miejscowości Podszkle, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”, przyjęła Uwagę Nr 87, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 81 do protokołu. 

 

Uwaga nr 88 z dnia 23.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 3380 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 
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 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 88, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 82 do protokołu. 

 

Uwaga nr 89 z dnia 23.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3032, 3019, 3040, 3041/1 w miejscowości 

Odrowąż, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się 

nowej zabudowy. 

Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 89, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 83 do protokołu. 

 

Uwaga nr 90 z dnia 23.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 6737, 6738, 7003 w miejscowości Czarny 

Dunajec, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się 

nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 90, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 84 do protokołu. 

 

Uwaga nr 91 z dnia 23.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 299/16 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny ZL). Z tego względu 

uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 91, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 85 do protokołu. 

 

Uwaga nr 93 z dnia 23.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 4750/15, 4750/16 w miejscowości 

Odrowąż, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach ZL – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 93, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy.  

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 86 do protokołu. 
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Uwaga nr 94 z dnia 23.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 3218 w miejscowości Podszkle, dotycząca 

przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka położona jest w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”, przy 1 głosie „przeciw” przyjęła Uwagę Nr 94, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 87 do protokołu. 

 

Uwaga nr 95 z dnia 23.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 1324 w miejscowości Ratułów, dotycząca 

przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach ZLW, częściowo w terenie zalewowym – zarówno w Studium jak 

 i w projekcie planu nie dopuszcza się nowej zabudowy. Położenie i wielkość działki uniemożliwia jej 

zabudowę (szerokość działki ok. 6 metrów). Z powyższego względu uwaga nie może zostać 

uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 95, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 88 do protokołu. 

 

Uwaga nr 96 z dnia 23.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 5870/20, 5870/22, 5870/21 

w miejscowości Chochołów, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone w terenie ZLW (użytki leśne Ls), gdzie zgodnie ze Studium nie wskazuje się terenów 

budowlanych. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 96, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 89 do protokołu. 

 

Uwaga nr 97 z dnia 23.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 2076/8, 2064 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca wycofania drogi. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Droga wyznaczona jest z uwzględnieniem działki ewidencyjnej (użytek „dr”), oraz zaliczona do kategorii 

dróg gminnych. Uznaje się za konieczne utrzymanie wyznaczonego w planie przebiegu drogi. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 97, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 90 do protokołu. 

 

Uwaga nr 98 z dnia 23.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 5851/1 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 
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Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium oraz częściowo                             

w terenie ZLW (użytki leśne Ls), gdzie zgodnie ze Studium nie wskazuje się terenów budowlanych. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 98, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 91 do protokołu. 

 

Uwaga nr 99 z dnia 23.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 15305/1, 15304, 15303, 15302 

w miejscowości Ciche, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie ZL. Możliwe poszerzenie terenu budowlanego na części działek, w nawiązaniu do istniejącej 

zabudowy oraz do kształtu działek, jednakże uwzględnienie uwagi w większym zakresie nie jest 

możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 99, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 92 do protokołu. 

 

Uwaga nr 100 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 16512/11 w miejscowości Ciche, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 100, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 93 do protokołu. 

 

Uwaga nr 101 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 10846/14, 10846/15 w miejscowości 

Piekielnik, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się 

nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 101, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 94 do protokołu. 

 

Uwaga nr 102 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 2372/3, 2368/4, 2366 w miejscowości 

Piekielnik, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka nr 2366 jest w całości budowlana – z tego względu uwagę uznaje się za uwzględnioną (bez 

korekty ustaleń planu). 
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Pozostałe działki położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, 

w pozostałej części w terenie R. Poszerzenie terenu MNU2 prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

W tym zakresie uwaga pozostaje nieuwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 102, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 95 do protokołu. 

 

Uwaga nr 103 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 2370, 2372/1 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca przekształcenia na budowlane w całości. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka nr 2370 położona jest w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie 

dopuszcza się nowej zabudowy. 

Działka nr 2372/1 położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, 

w pozostałej części w terenie R. Poszerzenie terenu MNU2 prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 103, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 96 do protokołu. 

 

Uwaga nr 104 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 14426/4, 14426/8 w miejscowości Ciche, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działki położone są w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się 

nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za” przyjęła Uwagę Nr 104, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 97 do protokołu. 

 

Uwaga nr 105 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 358/2, 371, 372 w miejscowości 

Podszkle, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się 

nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 105, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 98 do protokołu. 

 

Uwaga nr 106 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 14904/1 w miejscowości Ciche, 

dotycząca przekształcenia na budowlane w całości. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona. 
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Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Możliwa jest korekta zasięgu terenu budowlanego (niewielkie poszerzenie ) w nawiązaniu 

do kształtu działki w celu bardziej racjonalnej zabudowy. Uwzględnienie uwagi w całości nie jest 

możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 106, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 99 do protokołu. 

 

Uwaga nr 108 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 7185 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca przekształcenia na MNU1 w całości. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona. 

 

Działka położona jest w terenach RN i w strefie ochrony walorów krajobrazowych – zarówno w Studium 

jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 108, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 100 do protokołu. 

 

Uwaga nr 109 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 5654/1, 5654/2, 5652, 5653, 5647/1, 

5647/2, 5644/1, 5645/2, 5645/1, 5644/2, 5726/1, 5727/2 w miejscowości Chochołów, dotycząca:  

1.  Sprzeciwu wobec wyznaczenia drogi klasy D oraz wyznaczenia linii zabudowy wzdłuż tej drogi, 

2. Sprzeciwu wobec uszczuplenia zasięgu terenu budowlanego na działkach nr 5645/1 i 5645/2, 

z wnioskiem o ich przekształcenie na MNZ w całości, 

3. Wniosku o zamianę przeznaczenia MNU2 na MNZ – zgodnie ze Studium, na obszarze obejmującym 

działki o nr ewid od 5716 do 5741. 

Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

Uwagę uwzględnia się poprzez: 

1. Wycofanie drogi KDD oraz linii zabudowy wzdłuż tej drogi. 

2. Poszerza się teren budowlany na działkach nr 5645/1 i 5645/2, z pozostawieniem niewielkiej części                               

w pasie zadrzewień w południowej części działek, jako terenu niebudowlanego; dyspozycja powyższa 

znosi zarzut uszczuplenia zasięgu terenu budowlanego.  

3. Wprowadzenie zmiany terenu MNU2 na MNZ zgodnie ze Studium. 

Uwagę uznaje się za częściowo nieuwzględnioną w zakresie pkt 2. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 109, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 101 do protokołu. 

 

Uwaga nr 110 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 16512/10 w miejscowości Ciche, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 110, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 102 do protokołu. 
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Uwaga nr 111 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3538/1, 3538/2 w miejscowości 

Pieniążkowice, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Możliwa jest korekta zasięgu terenu budowlanego (niewielkie poszerzenie) wraz z korektą na działce 

sąsiedniej -  w celu umożliwienia bardziej racjonalnej zabudowy uwzględniającej kształt działki. 

Uwzględnienie uwagi w całości nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 111, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 103 do protokołu. 

 

Uwaga nr 112 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 299/5, 299/6 w miejscowości 

Pieniążkowice, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Wyznacza się teren MNU2 o zasięgu jak w dotychczas obowiązującym planie, z pozostawieniem 

fragmentu terenu jako ZLW w sąsiedztwie cieku. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 112, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 104 do protokołu. 

 

Uwaga nr 113 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 1728/3 w miejscowości Stare Bystre, 

dotycząca przekształcenia na budowlane w całości. Dane zanonimizowano. 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Możliwe jest niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (ok. 10 metrów), jednakże 

uwzględnienie uwagi w większym zakresie nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń 

Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 113, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 105 do protokołu. 

 

Uwaga nr 114 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3167, 3171 w miejscowości 

Pieniążkowice, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się 

nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 114, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 106 do protokołu. 

 

Uwaga nr 115 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 7918, 7917, 7938/3, 1939/1, 7938/4 

w miejscowości Ciche, dotycząca przekształcenia na budowlane w całości. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

Działki nr 7917, 1939/1, 7938/4 położone są w terenach RN i ZLW – zarówno w Studium jak                                   

i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się nowej zabudowy. 

Działki nr 7918, 7938/3 położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium,                         

w pozostałej części w terenie RN. Poszerzenie terenu MNU2 prowadziłoby do naruszenia ustaleń 

Studium. 
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Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 115, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 107 do protokołu. 

 

Uwaga nr 116 z dnia 26.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 2373, 2369 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca przekształcenia na budowlane w całości. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Poszerzenie terenu MNU2 prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.  

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 116, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 108 do protokołu. 

 

Uwaga nr 117 z dnia 27.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 4179/169, 4179/170, 4179/171, 

4179/172, 4179/173 w miejscowości Pieniążkowice, dotycząca przekształcenia na budowlane w całości. 

Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Poszerzenie terenu MNU2 prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 117, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 109 do protokołu. 

 

Uwaga nr 120 z dnia 27.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 2797/3 w miejscowości Podszkle, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R i ZL. Możliwe jest niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (ok. 10 metrów), jednakże 

uwzględnienie uwagi w większym zakresie nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń 

Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 120, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 110 do protokołu. 

 

Uwaga nr 121 z dnia 27.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 10463 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w oddaleniu od zabudowy, w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie 

planu, gdzie nie dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 121, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 111 do protokołu. 
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Uwaga nr 122 z dnia 27.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 11751/15, 11751/18, 11850, 11851, 

11866/1, 11867/2, 11730/2, 11878/2, 11877/1, 11878/1, 11879 w miejscowości Piekielnik, dotycząca 

braku zgody na poszerzenie drogi oraz obejmująca działki ewid. nr 11881, 11879, 11878/1, 11878/2, 

11877/1, 11873/1, 11873/2, 11874, 11875/2, 11876 w miejscowości Piekielnik  dotycząca korekty 

osuwisk. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

W projekcie planu wyznaczono pas drogowy dla drogi gminnej o szerokości 10 metrów. Przyjętą 

szerokość drogi uznaje się za właściwą i konieczną. Jednocześnie w planie zapisano regulacje dotyczące 

sytuacji istniejących budynków położonych w granicach linii rozgraniczających dróg (§ 24 ust. 4 - 

Istniejące budynki położone w obrębie linii rozgraniczających terenów komunikacji drogowej, które nie 

powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi, 

mogą pozostać w dotychczasowym stanie; ich przebudowa lub remont wymaga zgody zarządcy drogi, 

stosownie do przepisów o drogach publicznych). 

Zatem wyznaczone linie rozgraniczające nie wymuszają likwidacji istniejących budynków. 

 

Na rysunku planu wskazano osuwisko nieaktywne zgodnie z danymi SOPO. Gmina nie ma podstaw do 

kwestionowania zasięgu osuwiska. 

 

Z powyższych względów uwagi nie uwzględnia się. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 122, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 112 do protokołu. 

 

Uwaga nr 124 z dnia 27.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 6713, 6903/2 w miejscowości Czarny 

Dunajec, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy (ograniczenie rozwoju pasmowej zabudowy wzdłuż dróg). 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 124, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 113 do protokołu. 

 

Uwaga nr 125 z dnia 28.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 701 w miejscowości Odrowąż, dotycząca 

przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Poszerza się teren MNU2 w pasie o szerokości 5 metrów. Większe poszerzenie terenu budowlanego 

prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. Wg Studium działka położona jest częściowo w terenie 

MU2, częściowo w terenie R. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 125, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 114 do protokołu. 

 

Uwaga nr 126 z dnia 28.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 499/2, 588/11, 526/1 w miejscowości 

Pieniążkowice, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 
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Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka nr 526/1 jest w całości budowlana – w tym zakresie uwagę uznaje się za uwzględnioną. 

Pozostałe działki położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, 

w pozostałej części w terenie ZLW. Poszerzenie terenu MNU2 prowadziłoby do naruszenia ustaleń 

Studium. Z powyższego względu uwaga w tym zakresie nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 126, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 115 do protokołu. 

 

Uwaga nr 127 z dnia 28.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 2665/7, 2665/3, 1442 w miejscowości 

Podszkle, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka nr 2665/7 położona jest w terenie R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie 

dopuszcza się nowej zabudowy. 

Działki 2665/3 oraz 1442 położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w 

pozostałej części w terenach ZL i R. Poszerzenie terenu MNU2 prowadziłoby do naruszenia ustaleń 

Studium. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 127, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 116 do protokołu. 

 

Uwaga nr 128 z dnia 28.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 7329/2, 7329/4, 7330/3 w miejscowości 

Piekielnik, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenie R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się 

nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 
 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 128, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 117 do protokołu. 
 

Uwaga nr 129 z dnia 28.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 2495/2 w miejscowości Wróblówka, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 129, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 118 do protokołu. 

 

Uwaga nr 130 z dnia 28.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 2493/3 w miejscowości Wróblówka, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 
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Działka położona jest w terenach R oraz w granicach obszaru Natura 2000 – zarówno w Studium jak                           

i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się nowej zabudowy. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 130, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 119 do protokołu. 

 

Uwaga nr 131 z dnia 28.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 324/2 w miejscowości Załuczne, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach RN – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 131, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 120 do protokołu. 

 

Uwaga nr 132 z dnia 28.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 78/2,  79 w miejscowości Załuczne, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działki położone są w terenach RN – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 132, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 121 do protokołu. 

 

Uwaga nr 133 z dnia 28.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 1233/5, 1236/3, 1233/8 w miejscowości 

Ratułów, dotycząca poszerzenia zasięgu terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie RN. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia ustaleń studium.                        

Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 133, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 122 do protokołu. 

 

Uwaga nr 135 z dnia 30.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 5641/1, 5641/2 w miejscowości 

Chochołów, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Poszerza się teren budowlany, z pozostawieniem niewielkiej części w pasie zadrzewień w południowej 

części działek, jako terenu niebudowlanego. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 135, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 123 do protokołu. 
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Uwaga nr 136 z dnia 04.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3035/2, 3035/1, 3035/20 w miejscowości 

Czarny Dunajec, dotycząca przyjęcia dyspozycji planu w sposób zgodny z uchwaloną zmianą planu 

(uchwała Nr XV/159/2008), która nie jest uwzględniona w zakresie granicy obszaru szczególnego 

zagrożenia powodzią – przesunięcie tej granicy poza obszar zainwestowany. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

W projekcie planu utrzymane jest dotychczasowe przeznaczenie terenu bez zmian w stosunku 

do obowiązującej uchwały w sprawie zmiany planu. Natomiast przebieg linii wyznaczającej tereny 

zalewowe jest wyznaczony zgodnie z materiałami RZGW stanowiącymi prawnie obowiązującą podstawę 

do ich wyznaczenia. Korekta zasięgu nie jest możliwa. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 136, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 124 do protokołu. 

 

Uwaga nr 139 z dnia 04.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 7408/1, 7416/1, 7417/1, 7407/1, 7407/2 

w miejscowości Chochołów, dotycząca przekształcenia na MNU2. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Poszerza się teren budowlany MNU2, obejmując w całości działki nr 7416/1 i 7408/1. 

Pozostałe działki położone są w terenach ZL oraz w granicach osuwiska okresowo aktywnego, gdzie 

ustalenia Studium i planu nie dopuszczają nowej zabudowy. 

Uwagę uznaje się za uwzględnioną częściowo. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 139, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 125 do protokołu. 

 

Uwaga nr 140 z dnia 04.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3225/1, 3182/2 w miejscowości Ciche, 

dotycząca przekształcenia na MNU2. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Analiza terenowa wskazuje na zmianę przebiegu istniejącego cieku, co uzasadnia korektę zasięgu terenu 

budowlanego – w taki sposób, że uwaga zostaje częściowo uwzględniona – działki włączone do terenów 

MNU2 (jedynie bez północnej części działki nr 3182/2). 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 140, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Trzech radnych nie oddało głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 126 do protokołu. 

 

Uwaga nr 142 z dnia 29.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 6501 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca przekształcenia na MNU2 w całości. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia ustaleń studium.                         

Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 142, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 
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Dwóch radnych nie oddało głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 127 do protokołu. 

 

Uwaga nr 143 z dnia 29.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 15065/2 w miejscowości Ciche, 

dotycząca poszerzenia terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. 

Możliwe jest bardzo niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (o ok. 5 metrów), jednakże 

uwzględnienie uwagi w całości nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 143, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Dwóch radnych nie oddało głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 128 do protokołu. 

 

Uwaga nr 144 z dnia 29.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 2447/1, 2447/4 w miejscowości 

Pieniążkowice, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w oddaleniu od zabudowy, w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie 

planu, gdzie nie dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 144, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Dwóch radnych nie oddało głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 129 do protokołu. 

 

Uwaga nr 146 z dnia 30.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 335/11, 335/13, 335/15, 335/17, 335/19, 

335/21, 333/11, 333/12, 335/16, 335/18, 335/20, 335/22 w miejscowości Ciche, dotycząca 

przekształcenia na UC1. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach MNU2, z wyjątkiem niewielkiego fragmentu w terenach R – zgodnie ze 

studium. Brak możliwości zmiany dyspozycji na usługi komercyjne, jak również zwiększenia zasięgu 

terenu budowlanego. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 146, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 130 do protokołu. 

 

Uwaga nr 147 z dnia 30.11.2018r. obejmująca działki ewid. nr 12901/10, 12901/23, 12949/9, 12949/31 

w miejscowości Piekielnik, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w oddaleniu od zabudowy, w terenach R, RN i ZL – zarówno w Studium jak 

i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 
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 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 147, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 131 do protokołu. 

 

Uwaga nr 148 z dnia 30.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 3142/9 w miejscowości Ciche, dotycząca 

przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Możliwe częściowe uwzględnienie uwagi – wyznaczenie terenu MNU2 we wschodniej części działki nr 

3142/9 w zakresie zgodnym ze studium. W pozostałe części uwaga nie może zostać uwzględniona, gdyż 

zostałyby naruszone ustalenia Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 148, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 132 do protokołu. 

 

Uwaga nr 149 z dnia 30.11.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 187 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca przekształcenia na MNU2 w całości. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R oraz w pasie terenu dla planowanego gazociągu – zarówno w Studium 

jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 149, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 133 do protokołu. 

 

Uwaga nr 150 z dnia 03.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 704/3, 7011/3, 7008/2, 7008/1, 7013/3, 

7015, 7013/1, 7032/2, 7033/1, 7345/68, 7035/1, 7035/2 w miejscowości Chochołów, dotycząca 

poszerzenia zasięgu terenu usług turystyki 1.UT2.1 w stronę rzeki Czarny Dunajec. Dane 

zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Projekt planu zakłada utrzymanie stosunkowo wąskiego pasa terenu zielonego (ZLW) wzdłuż rzeki 

Czarny Dunajec – o zasięgu zgodnym ze Studium, przy czym plan dopuszcza możliwość wykorzystania 

tego terenu dla celów turystycznych. Z tego względu nie wprowadza się zmian w przyjętych 

dyspozycjach planu. 

Te same dyspozycje zostały przyjęte w uchwalonej zmianie planu dla obszaru „Chochołów-15”, przyjętej 

uchwałą Rady Gminy Czarny Dunajec Nr II/20/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 150, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 134 do protokołu. 

 

Uwaga nr 154 z dnia 05.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 704/3, 7011/3,7008/2, 7013/3, 

7015,7013/1, 7032/2, 7033/1, 7345/68, 7035/1, 7035/2 w miejscowości Chochołów, dotycząca 

poszerzenia zasięgu terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 
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Projekt planu zakłada utrzymanie stosunkowo wąskiego pasa terenu zielonego (ZLW) wzdłuż rzeki 

Czarny Dunajec – o zasięgu zgodnym ze Studium, przy czym plan dopuszcza możliwość wykorzystania 

tego terenu dla celów turystycznych. Z tego względu nie wprowadza się zmian w przyjętych 

dyspozycjach planu. 

Te same dyspozycje zostały przyjęte w uchwalonej zmianie planu dla obszaru „Chochołów-15”, przyjętej 

uchwałą Rady Gminy Czarny Dunajec Nr II/20/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 154, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 135 do protokołu. 

 

Uwaga nr 154a z dnia 03.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 629/3, 642/2 w miejscowości Odrowąż, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w oddaleniu od zabudowy, w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie 

planu, gdzie nie dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 154a, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 136 do protokołu. 

 

Uwaga nr 155 z dnia 05.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 4129/2 w miejscowości Pieniążkowice, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R z ochroną walorów 

krajobrazowych). Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 155, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Dwóch radnych nie oddało głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 137 do protokołu. 

 

Uwaga nr 155a z dnia 03.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 3488/4 w miejscowości Podszkle, 

dotycząca przekształcenia z RP na MU2. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 155a, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 138 do protokołu. 

 

Uwaga nr 156 z dnia 05.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 4107 w miejscowości Pieniążkowice, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 
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Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia ustaleń studium.                        

Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 156, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 139 do protokołu. 

 

Uwaga nr 157 z dnia 05.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 14771 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca przekształcenia na UC lub MNT. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach ZL – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 18 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 18 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 157, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 140 do protokołu. 

 

 W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę. Po przerwie kontynuowano 

dalszy ciąg związany z rozstrzygnięciem uwag. 

 

W trakcie przerwy salę obrad opuścił radny K. Marduła. Aktualna ilość radnych -17. 

 

Uwaga nr 158 z dnia 05.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 10255/1, 10255/2, 10256, 10257 

w miejscowości Ciche, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

Działki nr 10257 i 10256 położone są w całości w terenach MNU2. 

Pozostałe działki położone są w przeważającej części w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze 

Studium, w pozostałej części (niewielki fragment) w terenie ZLW, w sąsiedztwie potoku. Poszerzenie 

zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia ustaleń studium. Z tego względu uwaga nie 

może zostać uwzględniona. 

Uwagę uznaje się za uwzględnioną częściowo – bez korekty w projekcie planu. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 158, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Trzech radnych nie oddało głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 141 do protokołu. 

 

Uwaga nr 159 z dnia 05.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 5003/1, 4999/1, 5002/1 w miejscowości 

Czerwienne, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się 

nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 159, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Czterech radnych nie oddało głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 142 do protokołu. 
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Uwaga nr 160 z dnia 05.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 10246 w miejscowości Ciche, dotycząca 

przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach ZL – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. Ponadto – w styczności do terenu osuwiskowego. 

Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 

„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  przyjęła Uwagę Nr 160, zgodnie z propozycją złożoną przez 

Wójta Gminy. 

Dwóch radnych nie oddało głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 143 do protokołu. 

 

Uwaga nr 161 z dnia 05.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 511/4 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie ZLW. Uznaje się za zasadne poszerzenie terenu budowlanego w kierunku zachodnim do 

granicy działki, co ułatwi racjonalne zagospodarowanie działki. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego 

w kierunku południowym prowadziłoby do naruszenia ustaleń studium. Z tego względu uwaga nie może 

zostać uwzględniona w całości. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 161, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 144 do protokołu. 

 

Uwaga nr 162 z dnia 04.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 4624, 4623, 4622, 4621, 4620 

w miejscowości Czarny Dunajec, dotycząca: 

 

1. Braku zgody na przebieg projektowanego  gazociągu wysokoprężnego. 

2. Dopuszczenia możliwości realizacji ogrodzeń związanych z prowadzeniem wypasu zwierząt. 

3. Wprowadzenia definicji trwałego ogrodzenia. 

4. Dopuszczenia zabudowy zagrodowej oraz innych obiektów związanych z hodowlą i produkcją 

rolniczą. 

Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Ad. 1. Przebieg gazociągu wysokoprężnego wskazany jest zgodnie z ustaleniami studium i jest 

elementem planowanego systemu infrastruktury technicznej, szczególnie ważnym dla Gminy. Nie 

znajduje się uzasadnienia dla zmiany przebiegu tej inwestycji. 

Ad. 2 i 3. Nie znajduje się uzasadnienia dla zmiany przyjętych w projekcie planu ustaleń. Zwraca się 

uwagę, że projekt planu dopuszcza możliwość wprowadzania w terenach o przeznaczeniu rolniczym lub 

leśnym (w tym terenach „R”) nietrwałych ogrodzeń związanych z prowadzeniem wypasu zwierząt. 

Wprowadza się jedynie korektę redakcyjną w § 5 ust. 16, polegającą na usunięciu słowa „trwałych”. 

Ad. 4. Wprowadzenie szerokich możliwości inwestycyjnych w zakresie inwestycji związanych                                 

z produkcją rolniczą w terenach R, gdzie studium nie przewiduje możliwości zabudowy – stanowiłoby 

naruszenie ustaleń studium. 

 

Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny Z. Gal. Aktualna ilość radnych -16. 
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 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 162, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 145 do protokołu. 

 

Uwaga nr 163 z dnia 04.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 6952/1 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca przekształcenia na budowlane działki nr 6952/1 oraz innych działek w tym rejonie, położonych 

na zachód od drogi gminnej nr dz. 10974/1. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka (jak również tereny w jej otoczeniu) położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi 

w Studium (tereny R z ochroną walorów krajobrazowych). Z tego względu uwaga nie może zostać 

uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 163, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 146 do protokołu. 

 

Uwaga nr 164 z dnia 04.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3204/57, 1913, 1914 w miejscowości 

Czarny Dunajec, dotycząca: 

1. Przekształcenia działki nr 3204/57 na zabudowę jednorodzinną – bez usług. 

2. Wniosku o sporządzenie aktualnej prognozy oddziaływania na środowisko zakładu garbarskiego, który 

znacząco oddziałuje na posesję zainteresowanych i pogarsza warunki życia. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Ad. 1. Nie znajduje się uzasadnienia dla wyznaczenia na wskazanej działce terenu zabudowy 

jednorodzinnej (bez usług) w obrębie zespołu zabudowy o funkcji mieszkaniowo-usługowej MNU1.  

 

Ad. 2. Nie znajduje się podstaw dla wnioskowanego sporządzenia prognozy oddziaływania na 

środowisko istniejącego zakładu garbarskiego. Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 

planu miejscowego sporządza się w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, dla obszaru całej 

gminy, w tym w szczególności dla przewidywanych nowo wprowadzanych przedsięwzięć. Tymczasem w 

zakresie terenu garbarni plan nie wprowadza ustaleń odbiegających od dotychczasowych (w obecnym 

planie jest to teren przemysłu – P). W tym zakresie uwagi nie uwzględnia się. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 164, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 147 do protokołu. 

 

Uwaga nr 165 z dnia 04.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 237/4, 239/1, 231/7, 231/8 

w miejscowości Ratułów, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się 

nowej zabudowy; jedynie część terenu położona jest w terenie RB, gdzie dopuszczalna jest lokalizacja 

bacówek. 

Przeznaczenie na cele zabudowy innej niż ww. jest niemożliwe - uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 165, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 148 do protokołu. 

 

Uwaga nr 167 z dnia 06.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 15342/1 w miejscowości Ciche, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 
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Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R z ochroną walorów  

 

krajobrazowych). Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 167, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 149 do protokołu. 

 

Uwaga nr 168 z dnia 06.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 3964/5 w miejscowości Odrowąż, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R z ochroną walorów 

krajobrazowych). Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 168, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 150 do protokołu. 

 

Uwaga nr 169 z dnia 06.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 4503/2 w miejscowości Stare Bystre, 

dotycząca: 

1. Przekształcenia pozostałej części działki na teren związany z produkcją rolniczą (obiekty rolnicze, 

inwentarskie itp.) z budynkiem mieszkalnym. 

2. Dopuszczenia na ww. obszarze ogrodzeń jak w §7 planu. 

3. Poszerzenia terenu budowlanego. 

 

Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Ad. 1. Wprowadzenie szerokich możliwości inwestycyjnych w zakresie inwestycji związanych                                  

z produkcją rolniczą w terenach R, gdzie studium nie przewiduje możliwości zabudowy – stanowiłoby 

naruszenie ustaleń studium. 

Ad. 2. Wobec nieuwzględnienia uwagi w zakresie pkt 1 nie znajduje się uzasadnienia dla zmiany ustaleń 

planu w zakresie ogrodzeń. Zwraca się uwagę, że projekt planu dopuszcza możliwość wprowadzania w 

terenach o przeznaczeniu rolniczym lub leśnym (w tym terenach „R”) nietrwałych ogrodzeń związanych 

z prowadzeniem wypasu zwierząt.  

Ad. 3. Wskazana działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, 

częściowo w terenie R. Teren budowlany można poszerzyć jedynie w niewielkim zakresie – ok. 20 

metrów. Dalsze poszerzenie terenu budowlanego prowadziłoby do niezgodności ze studium. Uwagę 

uznaje się za uwzględnioną jedynie w części pkt 3. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 169, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 151 do protokołu. 

 

Uwaga nr 170 z dnia 06.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 15562/2, 15621/1, 15560 

w miejscowości Ciche, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R z ochroną walorów 

krajobrazowych). Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 
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 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 170, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 152 do protokołu. 

 

Uwaga nr 171 z dnia 06.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 1593/2 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca przekształcenia na budowlane w całości. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Możliwe jest niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (ok. 10 metrów), jednakże 

uwzględnienie uwagi w większym zakresie nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń 

Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 171, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 153 do protokołu. 

 

Uwaga nr 173 z dnia 06.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 1989/16 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R z ochroną walorów krajobrazowych. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby 

do naruszenia ustaleń studium. Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 173, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 154 do protokołu. 

 

Uwaga nr 174 z dnia 07.12.2018r. dotycząca wykreślenia stref ochrony konserwatorskiej 

w miejscowościach: Ciche, Czarny Dunajec, Odrowąż, Piekielnik, Pieniążkowice, Podszkle. Dane 

zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Wprowadzenie do projektu planu stref ochrony konserwatorskiej było warunkiem koniecznym dla 

uzyskania wymaganego przepisami prawa uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Konsultacje prowadzone ze stronu Urzędu Gminy z WKZ w związku z rozpatrzeniem niniejszej uwagi 

dały wynik negatywny, tzn. Konserwator nie wyraził gotowości do zmiany dotychczasowego stanowiska. 

Nie ma zatem możliwości wycofania stref ochrony konserwatorskiej. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 174, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 155 do protokołu. 

 

Uwaga nr 176 z dnia 07.12.2018r. dotycząca wykreślenia stref ochrony konserwatorskiej 

w miejscowościach: Ciche, Czarny Dunajec, Odrowąż, Piekielnik, Pieniążkowice, Podszkle. Dane 

zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 
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Wprowadzenie do projektu planu stref ochrony konserwatorskiej było warunkiem koniecznym dla 

uzyskania wymaganego przepisami prawa uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

 

pomimo zażalenia na wcześniejsze postanowienie WKZ. Konsultacje prowadzone z WKZ w związku                     

z rozpatrzeniem niniejszej uwagi dały wynik negatywny, tzn. Konserwator podtrzymuje swoje 

dotychczasowe stanowisko. Nie ma zatem możliwości wycofania stref ochrony konserwatorskiej. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 176, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 156 do protokołu. 

 

Uwaga nr 177 z dnia 07.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 4362, 4363, 4364 w miejscowości Czarny 

Dunajec, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w oddaleniu od zabudowy, w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie 

planu, gdzie nie dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 177, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 157 do protokołu. 

 

Uwaga nr 178 z dnia 07.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 1353/3 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca przekształcenia w całości na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 (pas o szerokości ok. 200 metrów, w tym ok. 130 m 

jest dodane w projekcie planu) – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części w terenie RN. 

Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia ustaleń studium. Z tego względu 

uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 178, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 158 do protokołu. 

 

Uwaga nr 179 z dnia 07.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 10/8 w miejscowości Ratułów, dotycząca 

przekształcenia z ZL na MNT. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach ZL – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 179, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 159 do protokołu. 

 

Uwaga nr 180 z dnia 07.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 4953, 4954, 4963/2, 4964/2 

w miejscowości Podczerwone, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona. 
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Działki położone są w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się 

nowej zabudowy. 

 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 
 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 180, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 160 do protokołu. 

 

Uwaga nr 181 z dnia 07.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 4606, 4607, 4608 w miejscowości 

Piekielnik, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R i ZLW – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie 

dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 181, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 161 do protokołu. 

 

Uwaga nr 182 z dnia 07.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 15342/19, 15342/18, 15543/1 

w miejscowości Ciche, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium (tereny R z ochroną walorów 

krajobrazowych). Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 182, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Dwóch radnych nie oddało głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 162 do protokołu. 

 

Uwaga nr 184 z dnia 07.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 10907/17, 10878/1 w miejscowości 

Ciche, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R. Możliwe jest niewielkie poszerzenie terenu budowlanego umożliwiające lepsze 

zagospodarowanie działki nr 10878/1, jednakże uwzględnienie uwagi w większym zakresie nie jest 

możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium oraz prowadziłoby do nadmiernego zbliżenia 

do istniejącego cieku. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 184, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 163 do protokołu. 

 

Uwaga nr 185 z dnia 07.12.2018r. obejmująca działke ewid. nr 11606/3 w miejscowości Ciche, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 
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Działa położona jest w terenach R i ZLW – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie 

dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 185, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 164 do protokołu. 

 

Uwaga nr 186 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 7328, 7330/1 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza się 

nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 186, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 165 do protokołu. 

 

Uwaga nr 187 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 7321 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 187, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 166 do protokołu. 

 

Uwaga nr 188 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 10557/20, 10557/21, 10557/22, 

10557/19 w miejscowości Piekielnik, dotycząca wycofania terenu usług – 8C.UC.1 (tartak) ze względu na 

uciążliwość dla zabudowy mieszkaniowej. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uciążliwość istniejącego obiektu nie powinna wykraczać poza granice terenu, do którego właściciel ma 

tytuł prawny, a w szczególności nie powinna powodować przekroczenia standardów środowiska na 

terenach chronionych (np. przekroczenie poziomów hałasu w terenach mieszkaniowych). Z tego względu 

nie znajduje się podstaw dla wycofania terenu UC. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 188, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 167 do protokołu. 

 

Uwaga nr 189 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 2996/1 w miejscowości Ciche, dotycząca 

wycofania terenu usług – 8C.UC.1 (tartak) ze względu na uciążliwość dla zabudowy mieszkaniowej. 

Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 
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Działka położona w niewielkiej części w terenie MNU2, w przeważającej części w terenie ZLW, 

w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 189, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 168 do protokołu. 

 

Uwaga nr 190 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 6052/2, 7449/1, 7440/1 w miejscowości 

Ciche, dotycząca wycofania terenu usług – 8C.UC.1 (tartak) ze względu na uciążliwość dla zabudowy 

mieszkaniowej. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R i RN – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie 

dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 190, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 169 do protokołu. 

 

Uwaga nr 191 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 5827/11 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach RN – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 191, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 170 do protokołu. 

 

Uwaga nr 192 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 2280/1 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca przesunięcia drogi gminnej z działki nr 2280/1. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Pas drogowy wyznaczonej w planie drogi KDD przebiega obok działki nr 2280/1 i nie ma z tą działką 

żadnego punktu wspólnego. Istniejąca droga biegnąca po działce nr 2280/1 nie jest wyznaczona w planie, 

cała ww. działka ma przeznaczenie MNU2. Zatem uwaga w istocie nie dotyczy przyjętych ustaleń planu, 

lecz korekty stanu faktycznego. 

W związku z powyższym uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 192, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 171 do protokołu. 

 

Uwaga nr 193 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 6351/61 w miejscowości Podczerwone, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Wniosek o zmianę studium. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 
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Działka położona jest częściowo w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej 

przeważającej części - w terenie ZLW i w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Z tego względu 

uwaga nie może zostać uwzględniona. Wniosek o zmianę studium nie podlega rozpatrzeniu. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 193, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 172 do protokołu. 

 

Uwaga nr 194 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 2957, 6997 w miejscowości 

Podczerwone, dotycząca przekształcenia na budowlane. Wniosek o zmianę studium nie podlega 

rozpatrzeniu. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w terenach R i częściowo ZLW – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie 

nie dopuszcza się nowej zabudowy. Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

Wniosek o zmianę studium nie podlega rozpatrzeniu. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 194, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 173 do protokołu. 

 

Uwaga nr 195 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 19/4 w miejscowości Ratułów, brak 

treści uwagi, wymieniono jedynie numery działek; przyjęto, że chodzi o przekształcenie działek na 

budowlane. Wniosek o zmianę studium. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Działka położona jest częściowo w terenie MNT – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części 

w terenie R z ochroną walorów krajobrazowych. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby 

do naruszenia ustaleń studium. Z powyższych względów uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 195, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 174 do protokołu. 

 

Uwaga nr 196 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 6351/63, 6351/67 w miejscowości 

Podczerwone, dotycząca przekształcenia na budowlane. Wniosek o zmianę studium. Dane 

zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Działki położone są (zgodnie ze Studium) w terenie ZLW i w granicach obszaru szczególnego zagrożenia 

powodzią. Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. Wniosek o zmianę studium nie podlega 

rozpatrzeniu. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 196, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 175 do protokołu. 

 

Uwaga nr 197 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 6664/5 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca: 

 1. Poszerzenia zasięgu terenu budowlanego 

2. Korekty przebiegu drogi (proszę o poszerzenie drogi zgodnie z mapą, nie wyrażam zgody na obecne 

poszerzenie drogi). Dane zanonimizowano. 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 
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Ad.1. Działka położona jest częściowo w terenie MNU2, w pozostałej części w terenie R. Możliwe jest 

niewielkie poszerzenie terenu budowlanego w kier. wschodnim (ok. 10 metrów), jednakże uwzględnienie 

uwagi w większym zakresie nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

Ad.2. Przebieg drogi KDD przyjęto z uwzględnieniem jej faktycznego przebiegu w terenie. 

Zainteresowany wnosi, aby droga przebiegała „zgodnie z mapą” – uwagę uwzględnia się: pas drogowy 

zostanie wskazany zgodnie z mapą ewidencji gruntów, w terenie obecnie nieurządzonym. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 197, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 176 do protokołu. 

 

Uwaga nr 198 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 4687, 4688/2, 4689/2, 4690/2 

w miejscowości Czarny Dunajec, dotycząca przekształcenia na budowlane całości działki – z uwagi na 

przebieg linii energetycznej. Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są w przeważającej części w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, 

w pozostałej części - w terenie R. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia 

ustaleń studium. Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

Pas terenu MNU2 poza linią energetyczną jest wystarczający dla lokalizacji zabudowy. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 198, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 177 do protokołu. 

 

Uwaga nr 199 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 12946 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca przekształcenia na budowlane całości. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest częściowo w terenie MNU2, w pozostałej części w terenie RN. Możliwe jest 

niewielkie poszerzenie terenu budowlanego (ok. 10 metrów), jednakże uwzględnienie uwagi w większym 

zakresie nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 199, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 178 do protokołu. 

 

Uwaga nr 200 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 5513, 5494, 5395/2, 5388/2, 5155 

w miejscowości Chochołów, dotycząca przekształcenia na budowlane. Wniosek o zmianę studium. Dane 

zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka nr 5395/2 położona jest w całości w terenie MNZ. W tym zakresie uwagę uznaje się za 

uwzględnioną, bez potrzeby zmiany ustaleń planu. 

Pozostałe działki położone są w terenach ZL i R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie 

dopuszcza się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga w tym zakresie nie może zostać uwzględniona. 

Wniosek o zmianę studium nie podlega rozpatrzeniu. 

Przed głosowaniem na salę obrad powrócił radny Z. Gal. Aktualna liczba radnych – 17. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 200, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Dwóch radnych nie oddało głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 179 do protokołu. 
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Uwaga nr 202 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 10/24 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

 

Działka położona jest w terenach ZL – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 202, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 180 do protokołu. 

 

Uwaga nr 203 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 2856 w miejscowości Czarny Dunajec. 

Dane zanonimizowano. 

Nie wskazano postulowanego przeznaczenia, zaznaczono, że „jest to działka rekreacyjna” – przyjmuje 

się, że chodzi o teren budowlany 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest (zgodnie ze Studium) w terenie ZLW i w obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią. Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 203, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 181 do protokołu. 

 

Uwaga nr 204 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3181/1, 3182/1, 3185/3, 3007/1 

w miejscowości Ciche, dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Działka nr 3007/1 położona w przeważającej części w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 

i poza terenami zabudowy wskazanymi w Studium. W tym zakresie uwaga nie może zostać 

uwzględniona. 

Działki nr 3181/1 i 3182/1 położone częściowo w terenie MNU2, w pozostałej części w terenie ZLW. 

Analiza terenowa wskazuje na zmianę przebiegu istniejącego cieku, co uzasadnia korektę zasięgu terenu 

budowlanego – w taki sposób, że uwaga zostaje częściowo uwzględniona – poszerzenie terenu MNU2 w 

kierunku południowym na części ww. działek. Jednakże bez możliwości ich objęcia w całości. 

Działka nr 3185/3 położona jest w terenie ZLW i w przeważającej części w obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią. W tym zakresie uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 204, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 182 do protokołu. 

 

Uwaga nr 205 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 566/1 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca przekształcenia na MNT. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Możliwe jest częściowe uwzględnienie uwagi w zakresie zgodnym ze studium – wyznaczenie, 

w nawiązaniu do terenów sąsiednich, terenu MNT w północno-zachodniej części działki. Uwzględnienie 

uwagi w większym zakresie nie jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 205, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 
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Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 183 do protokołu. 

 

Uwaga nr 206 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 1978, 1979, 1980 w miejscowości 

Piekielnik, dotycząca przesunięcia drogi. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Wprowadza się niewielką korektę przebiegu drogi – w dostosowaniu do istniejącego przebiegu w terenie, 

z lekkim przesunięciem w kierunku wschodnim, jak również lokalne zbliżenie linii zabudowy z 6 metrów 

do 4 metrów (z uwagi na uksztaltowanie zabudowy i działek). 

Uwagę uznaje się za uwzględnioną częściowo. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami 

„za” , przy 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęła Uwagę Nr 206, zgodnie z propozycją złożoną przez 

Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu ( art. 25a u.s.g.) 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 184 do protokołu. 

 

Uwaga nr 207 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 10/18 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach ZL – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 207, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 185 do protokołu. 

 

Uwaga nr 209 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 4603/1 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 209, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 186 do protokołu. 

 

Uwaga nr 210 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 17544/12 w miejscowości Ciche, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w terenach R – zarówno w Studium jak i w projekcie planu, gdzie nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Z powyższego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 210, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 
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Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 187 do protokołu. 

 

Uwaga nr 211 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 6144/7, 6141/2 w miejscowości 

Czerwienne, dotycząca wykreślenia nieprzekraczalnej linii zabudowy. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 
 

Uwagę uwzględnia się częściowo:  

Na działce nr 6141/2 (i na działkach z nią sąsiadujących) wycofuje się linię zabudowy z uwagi na 

istniejącą zwartą zabudowę. 

Na działce nr 6144/7 (i na działkach z nią sąsiadujących) uznaje się za zasadne zbliżenie linii zabudowy 

z 6 do 4 metrów od linii rozgraniczającej drogi – z uwagi na ukształtowanie działek (stosunkowo wąskie 

działki usytuowane równolegle do drogi). Nie znajduje się uzasadnienia dla wycofania linii zabudowy. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 211, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 188 do protokołu. 

 

Uwaga nr 212 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działki ewid. nr 3185/4, 3226/3 w miejscowości Ciche, 

dotycząca przesunięcia granicy terenu budowlanego o 30 metrów. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Możliwe jest częściowe uwzględnienie uwagi w zakresie zgodnym ze studium – poszerzenie terenu 

MNU2 we wschodniej części działki (o ok. 10 metrów). Uwzględnienie uwagi w większym zakresie nie 

jest możliwe, gdyż prowadziłoby do naruszenia ustaleń Studium 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 212, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 189 do protokołu. 

 

Uwaga nr 217 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 6669/3, 6671w miejscowości Ciche, 

dotycząca przekształcenia na budowlane. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona jest w części w terenie MNU2 – w zakresie zgodnym ze Studium, w pozostałej części - 

w terenie R i ZLW. Poszerzenie zasięgu terenu budowlanego prowadziłoby do naruszenia ustaleń 

studium. Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 217, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 190 do protokołu. 

 

Uwaga nr 219 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 7185 w miejscowości Czarny Dunajec 

oraz obejmująca działkę ewid. nr 5090/468 w miejscowości Piekielnik dotycząca wprowadzenia 

na rysunku planu kolei wąskotorowej. Dane zanonimizowano. 

Uwaga uwzględniona/uwaga nieuwzględniona 

 

Na rysunku planu wskazuje się orientacyjny przebieg trasy linii wąskotorowej – jako oznaczenie 

informacyjne. Linia, jako  obiekt istniejący może zostać utrzymana w dotychczasowej formie, w tym 

może być remontowana. Nie znajduje się podstaw dla ustalania w planie możliwości jej rozbudowy 

w związku z prowadzoną eksploatacją; dyspozycje w tym zakresie związane są z technologią eksploatacji 

złoża oraz warunkami koncesji. 
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 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 17 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 219, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 191 do protokołu. 

 

Uwaga nr 220 z dnia 10.12.2018r. obejmująca działkę ewid. nr 13176 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca informacji o planowanych działaniach mających na celu odwodnienie i utwardzenie drogi 

 

Uwaga nieprecyzyjna. Dołączone do uwagi pismo (data wpływu 14.12. – po terminie) może wskazywać, 

że zainteresowani chcą, aby przedmiotowa droga została wrysowana w planie jako droga gminna KDD. 

Dane zanonimizowano. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Na rysunku planu wskazuje się orientacyjny przebieg trasy linii wąskotorowej – jako oznaczenie 

informacyjne. Linia, jako  obiekt istniejący może zostać utrzymana w dotychczasowej formie, w tym 

może być remontowana. Nie znajduje się podstaw dla ustalania w planie możliwości jej rozbudowy 

w związku z prowadzoną eksploatacją; dyspozycje w tym zakresie związane są z technologią 

 

 Rada Gminy w obecności 17 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 220, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 192 do protokołu. 

 

 W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 30-minutową przerwę. W trakcie przerwy salę 

obrad opuścił radny P. Dziubek. Aktualna ilość radnych -16. 

 Po przerwie kontynuowano : 

 

Część II. Uwagi zgłoszone do projektu planu wyłożonego ponownie do publicznego wglądu, 

w okresie od 24.09.2019 r. do 14.10.2019 r. 

 
Uwaga nr 1 z dnia 24.09.2019r. obejmująca działki ewid. nr 15560, 15562/1, 15562/2  w miejscowości 

Ciche, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 1, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 193 do protokołu. 

 

Uwaga nr 2 z dnia 24.09.2019r. obejmująca działki ewid. nr 5418, 5419 w miejscowości Podczerwone, 

dotycząca terenu mieszkalno-usługowego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 2, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 194 do protokołu. 
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Uwaga nr 3 z dnia 24.09.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6157, 6154 w miejscowości Podczerwone, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 3, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 195 do protokołu. 

Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny K. Bartoszek. Aktualna ilość radnych -15. 

  

Uwaga nr 4 z dnia 25.09.2019r. obejmująca działki ewid. nr 607/1, 607/3, 607/4 w miejscowości 

Odrowąż, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 4, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 196 do protokołu. 

 

Uwaga nr 5 z dnia 25.09.2019r. obejmująca działki ewid. nr 607/3 w miejscowości Odrowąż, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 5, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 197 do protokołu. 

 

Uwaga nr 6 z dnia 25.09.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 607/1 w miejscowości Odrowąż, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

Na salę obrad powrócił radny K. Bartoszek. Aktualna ilość radnych -16. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 6, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 198 do protokołu. 

 

Uwaga nr 7 z dnia 25.09.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 607/4 w miejscowości Odrowąż, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 
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Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 7, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 199 do protokołu. 

 

Uwaga nr 8 z dnia 24.09.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 1519/4, 1517/5 w miejscowości Ciche, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Wielkość wymienionych działek nie pozwala na wprowadzenie na nich zabudowy.  Ze względu na 

powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 8, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 200 do protokołu. 

 

Uwaga nr 9 z dnia 24.09.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 1542, 1543/4 w miejscowości Ciche, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Na części działki nr 1543/4 został już wcześniej wyznaczony teren budowlany. Poszerzeniu terenu na 

pozostałej części ww. działki oraz na działce nr 1542 byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 9, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 201 do protokołu. 

 

Uwaga nr 11 z dnia 26.09.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 8430/1 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu budowlanego na całej działce. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka jest w części budowlana, objęcie terenem budowlanym całej działki byłoby niezgodne ze 

studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 11, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 202 do protokołu. 

 

Uwaga nr 12 z dnia 26.09.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 2083 w miejscowości Ratułów, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 12, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 203 do protokołu. 
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Uwaga nr 13 z dnia 26.09.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 2085 w miejscowości Ratułów, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 13, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 204 do protokołu. 

  

Uwaga nr 14 z dnia 26.09.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 4129/2 w miejscowości Pieniążkowice, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 14, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 205 do protokołu. 

 

Uwaga nr 15 z dnia 26.09.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 222/1 w miejscowości Pieniążkowice, 

dotycząca zwężenia pasa drogowego i likwidacja linii zabudowy. Dane zanonimizowano. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwagi nie uwzględnia się, nie znajduje się podstaw do wycofania linii zabudowy. Jednakże uznaje się za 

uzasadnioną zmianę klasy drogi z KDL na KDD oraz jej szerokości z 12 m do 10 metrów wraz ze 

stosowną zmianą położenia linii rozgraniczającej drogi oraz linii zabudowy (co zmniejsza zajętość terenu 

działki). 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 15, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 206 do protokołu. 

 

Uwaga nr 16 z dnia 25.09.2019r. obejmująca działki ewid. nr 3384, 3386/2, 4520, 4520/2, 4522/4, 

4523/9, 4523, 4524/1, 4518/14, 4518/16, 4523/13 w miejscowości Piekielnik, dotycząca terenu 

budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki nr 3384 i 3386/2 położone są poza terenami budowlanymi, pozostałe działki są w części lub 

w całości położone w terenach budowlanych,. Wyznaczenie terenu lub poszerzenie zasięgu terenów 

budowlanych byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 16, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 207 do protokołu. 

  

Uwaga nr 17 z dnia 26.09.2019r. obejmująca działka ewid. nr 2506/6 w miejscowości Podszkle, 

dotycząca terenu pod lokalizację pasieki wraz z obiektami umożliwiającymi jej prowadzenie. Dane 

zanonimizowano.  
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Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka położona w terenach rolnych, możliwość zagospodarowania określają ustalenia planu. 

Wprowadzanie zabudowy nie jest możliwe, byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 17, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 208 do protokołu. 

 

Uwaga nr 18 z dnia 27.09.2019r. obejmująca działki ewid. nr 7843/1, 7843/3, 7844/3, 7844/4 

w miejscowości Piekielnik, dotycząca terenu budowlanego na całości działek. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki są w części budowlane, objęcie ich terenem budowlanym w całości byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 18, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 209 do protokołu. 

 

Uwaga nr 19 z dnia 27.09.2019r. obejmująca działki ewid. nr 3227/5 w miejscowości Odrowąż, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 19, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 210 do protokołu. 

 

Uwaga nr 20 z dnia 27.09.2019r. obejmująca działki ewid. nr 4953, 4954, 4963/2, 4964/2 

w miejscowości Podczerwone, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 20, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 211 do protokołu. 

 

Uwaga nr 21 z dnia 27.09.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 10211 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca zmiany terenu w całości na 3C.MNU2.10. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Zgodnie ze studium działka położona jest w terenie UT i w niewielkiej części w terenie MU2. 

Uwzględnienie uwagi byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 21, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 212 do protokołu. 
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Uwaga nr 22 z dnia 27.09.2019r. obejmująca działki ewid. nr 161/3, 162  w miejscowości Załuczne, 

dotycząca terenu budowlanego w całości. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka jest w części budowlana, objęcie terenem budowlanym całej działki byłoby niezgodne ze 

studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 22, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 213 do protokołu. 

 

Uwaga nr 23 z dnia 30.09.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6713, 6903/2 w miejscowości Czarny 

Dunajec, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 23, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 214 do protokołu. 

 

Uwaga nr 24 z dnia 30.09.2019r. obejmująca działki ewid. nr 9435, 9441 w miejscowości Czarny 

Dunajec, dotycząca terenu rekreacyjno – turystycznego UT. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 24, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 215 do protokołu. 

 

Uwaga nr 25 z dnia 01.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 3811, 3812 w miejscowości Wróblówka, 

dotycząca terenu  budowlanego w całości. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki są w części budowlane, objęcie ich terenem budowlanym w całości byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 25, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 216 do protokołu. 

 

Uwaga nr 26 z dnia 01.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 800/1, 800/2, 799/1, 799/2, 798/1, 798/2, 

797/3, 797/4, 796/1, 803, 802, 801 w miejscowości Chochołów, dotycząca terenu  budowlanego. Dane 

zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 
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 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 26, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 217 do protokołu. 

 

Uwaga nr 27 z dnia 01.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 2132/5, 2132/3, 2094 w miejscowości 

Ratułów, dotycząca terenu  budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 27, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 218 do protokołu. 

 

Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny K. Bartoszek. Aktualna ilość radnych -15 

 

Uwaga nr 28 z dnia 01.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 15295/2 w miejscowości Ciche, dotycząca 

terenu  budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka jest w części budowlana, poszerzenie terenu budowlanego byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 28, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 219 do protokołu. 

 

Uwaga nr 29 z dnia 01.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 10027/5, 10032/1 w miejscowości Ciche, 

dotycząca terenu  budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka nr 10027/5 jest w całości budowlana, działka nr 10032/1 jest budowlana prawie w całości. 

Uwagę uznaje się za nieuwzględnioną ze względu na niewielki fragment ww. dz. ewid. 10032/1 

sąsiadujący z potokiem (położony w terenie ZLW), który nie może zostać przeznaczony pod zabudowę. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 29, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 220 do protokołu. 

 

Przed głosowaniem na salę obrad powrócił radny K. Bartoszek. Aktualna ilość radnych -16 

 

Uwaga nr 30 z dnia 01.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6981/2 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu budowlanego lub usługi turystyki. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 30, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 221 do protokołu. 
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Uwaga nr 31 z dnia 02.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 4137 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 31, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 222 do protokołu. 

 

Uwaga nr 32 z dnia 02.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 5453/1 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca terenu budowlanego MNT na całej powierzchni. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka jest częściowo budowlana, objęcie jej terenem budowlanym w całości byłoby niezgodne ze 

studium. Wprowadzono poszerzenie poprawiające i racjonalizujące warunki zagospodarowania działki – 

przesunięcie granicy terenu budowlanego o ok. 15 m. 
 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 32, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 223 do protokołu. 
 

Uwaga nr 33 z dnia 02.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 5446/1 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca terenu budowlanego MNT na całej powierzchni. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka jest częściowo budowlana, objęcie jej terenem budowlanym w całości byłoby niezgodne ze 

studium. Wprowadzono poszerzenie poprawiające i racjonalizujące warunki zagospodarowania działki – 

przesunięcie granicy terenu budowlanego o ok. 5 m. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 33, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 224 do protokołu. 

 

Uwaga nr 38 z dnia 02.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 2005, 2243/1, 2242, 2269, 2270 

w miejscowości Ratułów, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwagi nie uwzględnia się: 

dz. 2005 – częściowo budowlana, poszerzenie byłoby niezgodne ze studium; 

dz. 2243/1 – w całości budowlana; 

dz. 2242, 2269, 2270 – niebudowlane, wyznaczenie terenu budowlanego byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 38, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 225 do protokołu. 

 

Uwaga nr 39 z dnia 02.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 14770/3, 14770/5 w miejscowości Czarny 

Dunajec, dotycząca przywrócenia terenu przemysłowego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Z uwagi na położenie w strefie ochrony uzdrowiskowej, wyznaczenie nowych terenów produkcyjnych 

(przemysłowych) nie jest możliwe. 
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 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 39, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 226 do protokołu. 

 

Uwaga nr 40 z dnia 03.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 5453/2 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca terenu budowlanego MNT. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka jest częściowo budowlana, objęcie jej terenem budowlanym w całości byłoby niezgodne ze 

studium. Wprowadzono poszerzenie poprawiające i racjonalizujące warunki zagospodarowania działki – 

przesunięcie granicy terenu budowlanego o ok. 20 m – w uwzględnieniu geometrii działki. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 40, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 227 do protokołu. 

 

Uwaga nr 41 z dnia 03.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 1593/2 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca terenu budowlanego w całości. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka jest w części budowlana, objęcie terenem budowlanym całej działki byłoby niezgodne ze 

studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 41, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 228 do protokołu. 

 

Uwaga nr 42 z dnia 03.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 8111, 8112, 8113/1, 7845, 7844/1, 7844/2 

w miejscowości Piekielnik, dotycząca terenu budowlanego w całości. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki nr 811, 812, 813/1 są w całości budowlane. Działki nr 7845, 7844/1, 7844/2 są w części 

budowlane, objęcie ich terenem budowlanym w całości byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 42, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 229 do protokołu. 

 

Uwaga nr 43 z dnia 03.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 7846 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca terenu budowlanego w całości. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka jest w części budowlana, objęcie terenem budowlanym całej działki byłoby niezgodne ze 

studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 43, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 230 do protokołu. 

 

Uwaga nr 44 z dnia 03.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 2494/1 w miejscowości Pieniążkowice, 

dotycząca poszerzenia terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  
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Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka jest w części budowlana, objęcie terenem budowlanym całej działki byłoby niezgodne ze 

studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 44, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 231 do protokołu. 

 

Uwaga nr 45 z dnia 04.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 9955/5, 9955/7 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca przychylnego rozpatrzenia („chcieliśmy zagospodarować te działki”) – przyjmuje się, że jest to 

wniosek o teren budowlany. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 45, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 232 do protokołu. 

 

Uwaga nr 46 z dnia 04.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 10/9 w miejscowości Ratułów, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 46, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 233 do protokołu. 

 

Uwaga nr 47 z dnia 04.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 2201/1 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca terenu budowlanego na całości działki. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka jest w części budowlana, objęcie terenem budowlanym całej działki byłoby niezgodne ze 

studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 47, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 234 do protokołu. 

 

Uwaga nr 48 z dnia 07.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 3123/2, 3124/2, 3125 w miejscowości 

Czarny Dunajec, dotycząca przekształcenia na teren usługowy. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwagi nie uwzględnia się – utrzymuje się teren MNU2. Ponawia się tym samym rozstrzygnięcie 

o nieuwzględnieniu uwagi zgłoszonej po pierwszym wyłożeniu. 
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 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 48, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 235 do protokołu. 

 

Uwaga nr 49 z dnia 07.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 15683/2 w miejscowości Ciche, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 49, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 236 do protokołu. 

 

Uwaga nr 50 z dnia 08.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 237/4, 231/8, 231/7 w miejscowości 

Ratułów, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. 

W planie wyznaczono teren „RB” – z dopuszczeniem bacówek, ale z zakazem wprowadzania innych 

funkcji. 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 50, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 237 do protokołu. 

 

Uwaga nr 51 z dnia 08.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 8288/2 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 51, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 238 do protokołu. 

 

Uwaga nr 52 z dnia 08.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 1236/1 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka jest w części budowlana, objęcie terenem budowlanym całej działki byłoby niezgodne ze 

studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 52, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 239 do protokołu. 

 

Uwaga nr 53 z dnia 08.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6988/1, 6988/2 w miejscowości 

Chochołów, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  
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Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 53, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 240 do protokołu 

 

W tym miejscu radny B. Długopolski opuścił salę. Aktualna ilość radnych – 15. 

 

Uwaga nr 54 z dnia 09.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 2763/4, 3227/1, 3227/2, 3236, 3232/1 

w miejscowości Odrowąż, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 54, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 241 do protokołu 

 

Uwaga nr 55 z dnia 09.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 3821/2 w miejscowości Odrowąż, 

dotycząca zmniejszenia szerokości drogi z 7 metrów na 4 metry. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwagi nie uwzględnia się. Brak możliwości zmiany położenia drogi gminnej. 

 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 55, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 242 do protokołu. 

 

Uwaga nr 56 z dnia 09.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6445/2, 6452/7 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 56, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 243 do protokołu. 

 

Uwaga nr 57 z dnia 09.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 271/1 w miejscowości Ratułów, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 
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 Rada Gminy w obecności 15 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 57, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 244 do protokołu. 

 

Uwaga nr 58 z dnia 10.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 13786/1, 13786/2, 13787 w miejscowości 

Ciche, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 58, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 245 do protokołu. 

 

Przed głosowaniem na salę obrad wrócił radny B. Długopolski. Aktualna ilość radnych -16. 

 

Uwaga nr 59 z dnia 10.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 3417/3 w miejscowości Odrowąż oraz 

działkę ewid. nr 4398/8 w miejscowości Podszkle, dotycząca terenu budowlanego. Dane 

zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

W obydwu przypadkach – niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium 

nie dopuszcza nowej zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 59, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 246 do protokołu. 

 

Uwaga nr 60 z dnia 10.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 1558/6 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 60, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 247 do protokołu. 

 

Uwaga nr 61 z dnia 10.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 450/2 w miejscowości Odrowąż Żary, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 61, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 248 do protokołu. 
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Uwaga nr 62 z dnia 10.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 273/4, 274 w miejscowości Ratułów, 

(Pytanie czy istnieje możliwość lokalizacji dojazdu do terenów budowlanych poprzez tereny rolne R.) 

Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Charakter uwagi nie pozwala na jej uwzględnienie - jest to pytanie kierowane do Wójta Gminy. Można 

jedynie wyjaśnić, że plan dopuszcza możliwość wyznaczania dojazdów w terenach rolnych 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 62, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 249 do protokołu. 

 

Uwaga nr 63 z dnia 10.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 273/4, 274  w miejscowości Ratułów, 

dotycząca poszerzenia terenu budowlanego na całą nieruchomość. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka nr 273/4  jest w części budowlana, objęcie terenem budowlanym całej działki byłoby niezgodne 

ze studium. 

Działka nr 274 jest niebudowlana – studium nie przewiduje terenu budowlanego. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 63, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 250 do protokołu. 

 

Uwaga nr 64 z dnia 11.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 4503/2 w miejscowości Stare Bystre, 

dotycząca poszerzenia terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

Działka jest w części budowlana, objęcie terenem budowlanym całej działki byłoby niezgodne ze 

studium. Po pierwszym wyłożeniu teren budowlany został nieco poszerzony. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 64, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 251 do protokołu. 

 

Uwaga nr 65 z dnia 11.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 5637 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca usunięcia z projektu planu oznaczenia i zapisu nieruchomości będącej w GEZ. Dane 

zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Spis obiektów stanowi załącznik nr 4, który był uzgodniony z WKZ na etapie projektu planu.  

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 65, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 252 do protokołu. 

 

Uwaga nr 66 z dnia 11.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 4395/37 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca wniosku o korekty map ewidencyjnych. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 
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Uwagi nie uwzględnia się. Ustalenia planu miejscowego nie mogą ingerować w treść mapy ewidencji 

gruntów. Działka w całości budowlana. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 66, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 253 do protokołu. 

 

Uwaga nr 67 z dnia 11.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6973/10 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za” , przy 1 głosie „przeciw” przyjęła Uwagę Nr 67, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 254 do protokołu. 

 

Uwaga nr 68 z dnia 11.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6770, 6765, 6764, 6763, 6755/1, 6754/2 

w miejscowości Chochołów, dotycząca terenu pod usługi turystyczne UT. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 68, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 255 do protokołu. 

 

Uwaga nr 69 z dnia 11.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6977 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu pod usługi turystyczne UT. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 69, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 256 do protokołu. 

 

Uwaga nr 70 z dnia 11.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6974/3 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu pod usługi turystyczne UT. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 70, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 257 do protokołu. 
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Uwaga nr 71 z dnia 11.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6758/1, 6758/2 w miejscowości 

Chochołów, dotycząca terenu pod usługi turystyczne UT. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 71, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 258 do protokołu. 

 

Uwaga nr 72 z dnia 11.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6988/1, 6988/2 w miejscowości 

Chochołów, dotycząca terenu pod usługi turystyczne UT. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 72, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 259 do protokołu. 

 

Uwaga nr 73 z dnia 11.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6771/2 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu pod usługi turystyczne UT. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 73, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 260 do protokołu. 

 

Uwaga nr 74 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 10/8 w miejscowości Ratułów, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 74, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Dwóch radnych nie oddało głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 261 do protokołu. 

 

Uwaga nr 75 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 17829/5, 17829/4 w miejscowości Ciche, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 
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 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 75, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 262 do protokołu. 

 

Uwaga nr 76 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 273/4, 274 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca terenu budowlanego w całości. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka nr 273/4  jest w części budowlana, objęcie terenem budowlanym całej działki byłoby niezgodne 

ze studium. 

Działka nr 274 jest niebudowlana – studium nie przewiduje terenu budowlanego. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 76, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 263 do protokołu. 

 

Uwaga nr 77 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 14575/3 w miejscowości Ciche, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Ze względu na położenie w rozwidleniu dróg i w sąsiedztwie cieku wodnego uwagi nie uwzględnia się. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 77, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 264 do protokołu. 

 

Uwaga nr 78 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6426/71, 6671/1 w miejscowości 

Podczerwone, dotycząca naniesienia dróg wg załącznika graficznego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Nie znajduje się podstaw ani uzasadnienia dla proponowanych do wyznaczenia dróg. Uwaga 

nieuwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 78, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Dwóch radnych nie oddało głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 265 do protokołu. 

 

Uwaga nr 79 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6445/2, 6452/7 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 79, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 266 do protokołu. 

 

Uwaga nr 80 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6740/3, 6740/1, 6741 w miejscowości 

Chochołów, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  
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Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 80, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 267 do protokołu. 

 

Uwaga nr 81 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6763/2, 6734/2, 6733/2, 6730/2, 6729/1, 

6728/1, 6727, 6726, 6735, 6732, 6731 w miejscowości Chochołów, dotycząca terenu budowlanego. Dane 

zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 81, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 268 do protokołu. 

 

Uwaga nr 82 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6981/2 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu pod usługi turystyczne. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 82, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 269 do protokołu. 

 

Uwaga nr 83 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6988/3 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu pod usługi turystyczne. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 83, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 270 do protokołu. 

 

Uwaga nr 84 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 7501/4 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu pod usługi turystyczne. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 
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 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 84, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 271 do protokołu. 

 

Uwaga nr 85 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6980/2 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu pod usługi turystyczne. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 85, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 272 do protokołu. 

 

Uwaga nr 86 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6991/2, 6988/1 w miejscowości 

Chochołów, dotycząca terenu pod usługi turystyczne. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 86, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 273 do protokołu. 

 

Uwaga nr 87 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6973/14 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 87, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 274 do protokołu. 

 

Uwaga nr 88 z dnia 14.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 8225 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 88, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 275 do protokołu. 

 

Uwaga nr 89 z dnia 15.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 415/1, 410/1, 409/4, 402/7, 402/9, 415/2, 

410/2, 409/5, 409/2, 402/8, 402/10, 402/2 w miejscowości Ciche, dotycząca terenu budowlanego                                        

w całości. Dane zanonimizowano.  
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Uwaga nieuwzględniona 

 

Wszystkie wymienione działki są w przeważającej części lub w całości położone w terenach 

budowlanych. Poszerzenie zasięgu terenów budowlanych byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 89, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 276 do protokołu. 

 

Uwaga nr 90 z dnia 15.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6053/1, 6062, 6063, 6149/1, 6038, 6037/1 

w miejscowości Ciche, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium w odniesieniu do wszystkich działek. Działki położone są w terenach, na 

których Studium nie dopuszcza nowej zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać 

uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 90, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 277 do protokołu. 

 

Uwaga nr 91 z dnia 17.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6705, 6700/2 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 91, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 278 do protokołu. 

 

Uwaga nr 92 z dnia 17.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6981/1 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu mieszkaniowego (1/3) oraz terenu pod usługi turystyki. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 92, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 279 do protokołu. 

 

Uwaga nr 93 z dnia 16.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 701 w miejscowości Odrowąż, dotycząca 

powiększenia terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka jest w części budowlana, objęcie terenem budowlanym większej części działki byłoby niezgodne 

ze studium. Po pierwszym wyłożeniu teren budowlany został nieco poszerzony. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 93, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 
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Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 280 do protokołu. 

 

Uwaga nr 94 z dnia 16.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 86/2 w miejscowości Odrowąż, dotycząca 

usunięcia drogi oraz wyznaczenie terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Kwestionowana droga nie jest drogą gminną lecz stanowi dojazd do nieruchomości sąsiednich. 

Wyznaczenie drogi w planie nie jest podstawą do jej wykonania. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 94, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 281 do protokołu. 

 

Uwaga nr 95 z dnia 18.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 10907/17 w miejscowości Ciche, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 95, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 282 do protokołu. 

 

Uwaga nr 96 z dnia 18.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 7418/3, 7418/4, 7417/1, 7417/2, 7407/1, 

7407/2, 7406/1, 7406/2, 7399/3, 7399/1, 7399/2 w miejscowości Chochołów, dotycząca przesunięcia 

terenu budowlanego do granicy osuwiska. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 96, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 283 do protokołu. 

 

Uwaga nr 97 z dnia 22.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 1888/2, 1889, 1933, 1934, 1932, 1935, 

1886, 1887 w miejscowości Czarny Dunajec, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Przeważająca część działki nr 1887 położona jest w terenie UC – zgodnie z ustaleniami Studium. 

Pozostała część ww. działki, jak również wszystkie pozostałe działki w całości – położone są w terenach 

rolniczych R. 

Wyznaczenie terenu budowlanego na tych działkach byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 97, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 284 do protokołu. 

 

Uwaga nr 98 z dnia 22.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 10/21 w miejscowości Ratułów, dotycząca 

terenu budowlanego na całej działce. Dane zanonimizowano.  
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Uwaga nieuwzględniona 

 

Działka jest w części budowlana, objęcie terenem budowlanym większej części działki byłoby niezgodne 

ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 98, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 285 do protokołu. 

 

Uwaga nr 99 z dnia 21.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 17792/6 w miejscowości Ciche, dotycząca 

terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 99, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 286 do protokołu. 

 

Uwaga nr 100 z dnia 21.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 7185 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca zmiany zapisów dotyczących terenu „3C.P.2.”, m.in. dopuszczenie zmiany funkcji istniejących 

obiektów oraz dopuszczenie obiektu kąpielowo-socjalno-gastronomicznego o pow. zabudowy 300 m
2
. 

Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwagi nie uwzględnia się. Korekty w zakresie poszerzenia możliwości zagospodarowania terenu zostały 

wprowadzone w wyniku uwzględnienia uwagi zgłoszonej przy pierwszym wyłożeniu. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 100, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 287 do protokołu. 

 

Uwaga nr 101 z dnia 21.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6426/76, 6671/76 w miejscowości 

Podczerwone, dotycząca naniesienia dróg wg załącznika. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Nie znajduje się podstaw ani uzasadnienia dla proponowanych do wyznaczenia dróg. Uwaga 

nieuwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 101, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 288 do protokołu. 

 

Uwaga nr 102 z dnia 21.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 645/1 w miejscowości Odrowąż, 

dotycząca terenu budowlanego „wzdłuż asfaltu”. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 
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 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 102, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 289 do protokołu. 

 

Uwaga nr 103 z dnia 21.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 8288/2 w miejscowości Ratułów, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 103, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 290 do protokołu. 

 

Uwaga nr 104 z dnia 21.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 9823 w miejscowości Piekielnik, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 104, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 291 do protokołu. 

 

Uwaga nr 105 z dnia 21.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6602/15 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 105, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 292 do protokołu. 

 

Uwaga nr 106 z dnia 21.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 3026/1, 3041/1, 3042/1, 3060/7, 3060/8 

w miejscowości Wróblówka, dotycząca terenu budowlanego na całej powierzchni. Dane 

zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 106, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 293 do protokołu. 

 

Uwaga nr 107 z dnia 21.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 790/5 w miejscowości Koniówka, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  
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Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”, przy 1 głosie „przeciw” przyjęła Uwagę Nr 107, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 294 do protokołu. 

 

Uwaga nr 108 z dnia 23.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 752/1, 752/2, 735/1 w miejscowości 

Czarny Dunajec, dotycząca przekształcenia na teren komercyjny. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Według ustaleń studium działka położona jest w terenie mieszkaniowo-

usługowym. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 108, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 295 do protokołu. 

 

Uwaga nr 109 z dnia 23.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6952/5 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 109, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 296 do protokołu. 

 

Uwaga nr 110 z dnia 23.10.2019r. w miejscowości Chochołów, dotycząca: 

 (Treść pisma ma charakter zbioru pytań oraz komentarzy, jednakże bez sformułowania postulatów, które 

można postrzegać jako uwagi podlegające rozpatrzeniu. Jedyne konkretne postulaty dotyczą: 

- położenia asfaltu na drodze gminnej KDD z Chochołowa do Koniówki, 

- ułożenia chodnika prawostronnego w kierunku Chochołowa na odcinku około 200 metrów). 

 Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Pytania i komentarze autora uwagi nie mają charakteru pozwalającego na ich rozpatrzenie w kategoriach: 

uwzględnia się bądź nie uwzględnia się. 

Postulaty dotyczące działań inwestycyjnych (asfalt, chodnik) nie dotyczą problematyki zawartej                             

w ustaleniach planu. 

Uwagi nie uwzględnia się. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 110, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 297 do protokołu. 
 

Uwaga nr 111 z dnia 24.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 4179/182, 4179/128, 4196/6, 4196/7 

w miejscowości Pieniążkowice, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  
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Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki nr 4196/6, 4196/7 w całości położone są w terenie budowlanym MNU2 - w tym zakresie nie ma 

potrzeby zmian ustaleń planu.  

W zakresie pozostałych dziełek uwaga pozostaje nieuwzględniona; przyjęte dyspozycje są zgodne ze 

studium, ich zmiana prowadziłaby do naruszenia ustaleń studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 111, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 298 do protokołu. 

 

Uwaga nr 112 z dnia 25.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6303/1 w miejscowości Chochołów, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 112, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 299 do protokołu. 

 

Uwaga nr 113 z dnia 25.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6602/13 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 113, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 300 do protokołu. 

 

Uwaga nr 114 z dnia 25.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6602/14 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 114, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 301 do protokołu. 

 

Uwaga nr 115 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6786/8, 6786/7, 6786/6 w miejscowości 

Ciche, dotycząca terenu budowlanego w całości. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Wszystkie wymienione działki są w znacznej  części położone w terenach budowlanych. Poszerzenie 

zasięgu terenów budowlanych na całość działek byłoby niezgodne ze studium. 
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 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 115, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 302 do protokołu. 

 

Uwaga nr 116 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 606/7 w miejscowości Czerwienne, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Wyznaczenie terenu budowlanego byłoby niezgodne ze studium. 

Uwagi nie uwzględnia się. 

W odniesieniu do istniejącej zabudowy położonej poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę, plan 

dopuszcza zapewnia możliwość ich utrzymania oraz dopuszcza pewien zakres działań inwestycyjnych, 

np. rozbudowę (ustalenia dla terenów ZLW). 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 116, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Dwóch radnych nie oddało głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 303 do protokołu. 

 

Uwaga nr 117 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 2100, 2093, 2092, 2092/2, 2083, 2075, 

2099, 2091/1 w miejscowości Czarny Dunajec, dotycząca poszerzenia terenu budowlanego. Dane 

zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki tworzą zwarty obszar położony w części w terenach budowlanych MNU2, w pozostałej części                            

w terenach rolnych R. Poszerzenie terenu budowlanego byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 117, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Jeden radny nie oddał głosu. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 304 do protokołu. 

 

Uwaga nr 118 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 4624, 4623, 4622, 4621 w miejscowości 

Czarny Dunajec, dotycząca dopuszczenia w terenach rolnych zabudowy zagrodowej (gospodarstwo 

pszczelarskie z zapleczem). Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki położone są częściowo w terenach budowlanych, w pozostałej części w terenach rolnych, których 

możliwość zagospodarowania określają ustalenia planu. Wprowadzanie zabudowy w terenie rolnym nie 

jest możliwe, byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami 

„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  przyjęła Uwagę Nr 118, zgodnie z propozycją złożoną przez 

Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 305 do protokołu. 

 

Przed głosowaniem salę obrad opuściła radna Z. Kierkowska. Aktualna ilość radnych – 15. 

 

Uwaga nr 119 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 8549 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 
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Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 119, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 306 do protokołu. 

 

Uwaga nr 120 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 915/1, 915/2 w miejscowości Czarny 

Dunajec, dotycząca usunięcia drogi z rysunku planu. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niewielka część działki (w pasie o szerokości ok. 2 metrów) położona jest w obrębie linii 

rozgraniczających drogi KDD. Uznaje się utrzymanie przyjętej szerokości drogi za uzasadnione 

i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego. Uwagi nie uwzględnia się. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 120, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 307 do protokołu. 

 

Przed głosowaniem na salę obrad wróciła radna Z. Kierkowska. Aktualna ilość radnych 16. 
 

Uwaga nr 121 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 1977/2, 1976/5, 1976/4, 1976/6, 1981/4, 

1980, 1979, 1978 w miejscowości Piekielnik, dotycząca wyznaczenia terenu dla zakładów produkcyjnych 

i usług mogących oddziaływać na środowisko. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwagi nie uwzględnia się, gdyż: 

- wskazane tereny położone są w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej MNU2, 

- tereny położone są w obrębie strefy C ochrony uzdrowiskowej. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami 

„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uwagę Nr 121, zgodnie                             

z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 308 do protokołu. 

 

Uwaga nr 122 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 6657/2, 6658/1, 6659/3, 6659/4  

w miejscowości Chochołów, dotycząca wyznaczenia terenu dla zakładów produkcyjnych i usług 

mogących oddziaływać na środowisko. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działki położone są w terenach, na których Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 122, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 309 do protokołu. 

 

Uwaga nr 123 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 11575/3 w miejscowości Ciche, 

dotycząca możliwości zabudowy rekreacji indywidualnej o pow. do 35 mkw. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 
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Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 123, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 310 do protokołu. 

 

Uwaga nr 124 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 11566/2 w miejscowości Ciche, 

dotycząca przekształcenia działki na teren rolny z dopuszczeniem funkcji uzupełniających – budynki 

gospodarcze, budynki rekreacji indywidualnej. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 124, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 311 do protokołu. 

 

Uwaga nr 125 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 11587/4 w miejscowości Ciche, 

dotycząca przekształcenia działki na teren rolny z dopuszczeniem funkcji uzupełniających – budynki 

gospodarcze, budynki rekreacji indywidualnej. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 125, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 312 do protokołu. 

 

Uwaga nr 126 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 6320/2, 6339/2 w miejscowości 

Chochołów, dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Działki są w części budowlane, objęcie ich terenem budowlanym w całości byłoby niezgodne ze studium. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 126, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 313 do protokołu. 

 

Uwaga nr 127 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działki ewid. nr 4164, 4160, 4157, 4161  w miejscowości 

Czarny Dunajec, dotycząca terenu budowlanego oraz zmniejszenie strefy cmentarza do granic 

ewidencyjnych działek na których się znajduje; cmentarz jest nieczynny i nie przeprowadza się 

pochówków, powinien być traktowany jako pomnik historii. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Nie znajduje się podstaw do wycofania lub zmniejszenia zasięgu strefy ochronnej cmentarza. Zarówno 

strefa cmentarza jak i zasięg terenów budowalnych zostały wyznaczone zgodnie ze studium. Ich zmiana 

prowadziłaby do niezgodności ze studium. Uwagi nie uwzględnia się. 
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 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 127, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 314 do protokołu. 

 

Uwaga nr 128 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 7994/1 w miejscowości Podczerwone, 

dotycząca sprzeciwu wobec wyznaczenia terenu UC. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwagi nie uwzględnia się. Teren UC został wprowadzony po pierwszym wyłożeniu z inicjatywy UG                    

w Czarnym Dunajcu. Uznaje się za właściwe utrzymanie tego przeznaczenia. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 128, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 315 do protokołu. 

 

Uwaga nr 129 z dnia 28.10.2019r. obejmująca działkę ewid. nr 8436 w miejscowości Czarny Dunajec, 

dotycząca terenu budowlanego. Dane zanonimizowano.  

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Niezgodność ze studium. Działka położona jest w terenie, na którym Studium nie dopuszcza nowej 

zabudowy. Ze względu na powyższe uwaga nie może zostać uwzględniona. 

 

 Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za”  przyjęła Uwagę Nr 129, zgodnie z propozycją złożoną przez Wójta Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi zał. nr 316 do protokołu. 

 

 Na tym w całości wyczerpano pkt. związany z rozpatrzeniem uwag zgłoszonych do 

wyłożonego do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

Ad. pkt. 8. Do przedkładanej uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec pytań nie wnoszono.  

Po przedstawieniu pozytywnej opinii wydanej w dniu 7 lutego br. przez Komisję Ładu 

Przestrzennego, Infrastruktury i Bezpieczeństwa, przystąpiono do jej podjęcia. 

 

Rada Gminy w obecności 16 radnych aktualnie uczestniczących w posiedzeniu – 16 głosami 

„za” podjęła Uchwałę Nr XVII/174/ 2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec, która wraz z protokołem imiennego 

głosowania – stanowi zał. nr 317 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 9. W ramach ogłoszonego punktu interpelację złożył radny Tomasz Turski w sprawie 

naprawy oświetlenia ulicznego oraz drogi w rejonie Szkoły Podstawowej w Chochołowie. 
 

Ad. pkt. 10. Realizując przedmiotowy punkt Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie 

od ostatniej sesji wpłynęło łącznie 5 pisemnych interpelacji od radnych : Kazimierza 

Dzielskiego, Rafała Rubisia  i Tadeusza Krupy, oraz zapytanie od radnej Bogumiły Kokoszki. 

Na interpelację radnego T. Krupy w dniu 6 lutego odpowiedź została udzielona, na pozostałe 

interpelacje odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie. Również na zgłoszony 

wniosek, odpowiedź radnej została udzielona w dniu 10 lutego br. 
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 Z uwagi na to, że w „W wolnych wnioskach” nikt głosu nie zabierał – porządek dzienny 

sesji uznano za wyczerpany w całości, w związku z tym – Przewodniczący Rady Gminy –  

Tadeusz Czepiel o godz.15
30 

dokonał zamknięcia obrad XVII sesji Rady Gminy Czarny 

Dunajec. 

 

 

Protokołowała :                                                                                       Przewodniczył: 

    Zofia Czyszczoń               Przewodniczący Rady Gminy 

    insp.ds. rady              Czepiel Tadeusz 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                    


