
 
               Załącznik nr 3 do uchwały  

                                                                                           nr XXXVI/468/2006 
                                                                                                     Rady Gminy Pawłowice 
                                                                                                      z dnia 30czerwca 2006r. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80. poz. 717 z późn zmianami) po zapoznaniu się z wykazem 
uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa 
Krzyżowice w gminie Pawłowice 
 

Rada Gminy Pawłowice 
rozstrzyga  

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu: 
 
1. Uznać  za  zasadne  uwzględnienie  uwagi  wniesionej  przez Agencję Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Opolu, dotyczącej zmiany zapisów dla bazy gospodarczej Gospodarstwa 
Rolnego Krzyżowice na działce nr 63/2 z terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej MNU 
na tereny działalności rolniczej RU- tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
poprzez wprowadzenie zmian  w treści ustaleń tekstu i na rysunku planu. 

2. Uznać  za  zasadne  uwzględnienie  uwagi  wniesionej  przez Pana Zbigniew Ponikwia oraz  
państwa Wiolettę i Mariusza Myszara dotyczącej zmiany przeznaczenia terenu działki  
nr 1018/64 oznaczonego symbolem UG na tereny produkcyjno – usługowe PU, poprzez 
wprowadzenie zmian  w treści ustaleń tekstu i na rysunku planu. 

3. Uznać za zasadne uwzględnienie uwagi wniesionej przez Pana Tomasza Ziebura dotyczącej 
wyjaśnienie jak wpływa na sposób zagospodarowania działki nr 775/15 przebiegająca przez 
działkę strefa ochrony ekspozycji, a w przypadku niekorzystnego zapisu zmiana ustaleń 
umożliwiająca rozbudowę sklepu, poprzez skorygowanie przebiegu strefy ochrony ekspozycji  
na rysunku planu. 

4. Uznać za zasadne uwzględnienie uwagi wniesionej przez Pana Krzysztofa Borgiel dotyczącej 
drogi KDW przebiegającej przez działkę nr 972/43 będącej własnością zgłaszającego uwagę, 
poprzez jej usunięcie i wprowadzenie zmian  na rysunku planu. 

5. Uznać za zasadne uwzględnienie uwagi wniesionej przez  Pana Tadeusza Borgiel  dotyczącej 
drogi KDW przebiegającej przez działkę nr 973/43 będącej własnością zgłaszającego uwagę, 
poprzez jej usunięcie i wprowadzenie zmian  na rysunku planu. 

6. Uznać za zasadne uwzględnienie części uwagi wniesionej przez Panią Jadwigę Sieminowicz, 
dotyczącą zachowania zapisów dla działek 699/87, 646/90, 482/90 sąsiadujących z działką  
nr 647/90 jako terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
z towarzyszącymi usługami, oznaczonych symbolem 35MNU oraz 34 MNU dla części działki 
480/89 z zabudową mieszkaniową. 

7. Uznać za zasadne uwzględnienie uwagi wniesionej przez Pana Wojciecha Ziebura, dotyczącej 
przekwalifikowanie części terenu działki nr 480/89 na tereny usługowe ze względu na istniejący 
zakład ślusarsko – kowalski, a części jako tereny mieszkaniowe, poprzez przeznaczenie części 
terenu na zabudowę usługową użyteczności publicznej i rzemiosła, oznaczonej symbolem 3U  
i pozostawienie części terenu jako zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej 
symbolem 34MNU. 

8. Uznać za zasadne uwzględnienie uwagi wniesionej Państwa Teresę i Józefa Wawrzyczek, 
dotyczącej przeznaczenie działek o numerach 1021/142, 547/147, 1164/147, 433/142, 434/142, 
961/142, 1019/147, 435/142, 959/142, 1178/147 pod tereny upraw rolnych, obecnie 
użytkowanych rolniczo a przeznaczonych w projekcie planu pod tereny zieleni izolacyjnej, 
poprzez przeznaczenie terenu na grunty rolne, łąki i pastwiska, oznaczone symbolem 13R.  

9. Nie uwzględnić uwagi wniesionej przez Pana Jana Pukowiec, dotyczącej wyznaczenia terenu 
budowlanego na działkach nr 115 i 437/119 znajdujących się na rysunku planu na terenach 
rolnych oznaczonych symbolem 8R, ze względu na niezgodność ze „Studium..”położenie w/w 
działek na terenach rolnych nie posiadających zgody na zmianę przeznaczenia na cele nie 
rolne oraz położenie w strefie uciążliwości napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV. 

10. Nie uwzględnić uwagi wniesionej przez Panią Jadwigę Sieminowicz dotyczącej zachowania 
zapisów dla działek przeznaczonych w projekcie pod zabudowę mieszkaniową sąsiadujących  
z działką nr 647/90, dla części działki nr 480/89, oznaczonej symbolem 3U ze względu na 
utrwaloną zabudowę usługowo- rzemieślniczą i prowadzona działalność usługową przez 
właściciela działki. 
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