
 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/290/2010 

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

Z dnia 7 września 2010 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ W SPRAWIE UWAG  
ZŁOŻONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW GÓRNICZYCH  

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ,  

NEGATYWNIE ROZPATRZONYCH PRZEZ  WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ  

 
Lp. 

 
Data 

wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta Gminy  

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  

 
 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwz
ględ-
niona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5. 02-03-2010 Jarosław Folek 

Ul. Główna 46 
34-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) „Przeznaczenia działki pod 
zabudowę budynkami mieszkalnymi.” 

Działka nr: 
3884/20 

MN2, R – zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa, 
tereny upraw polowych, 

łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

7. 03-03-2010 Sonia i Andrzej 
Babińscy 
Ul. Poprzeczna 2b 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) Utrzymania dotychczasowego 
symbolu MN 1  
2) Zmiany symbolu MN4 na MN3 

Działki nr: 
2670/36 
2671/36 
2672/36 

 

MN1/ MN4 – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna o 
charakterze rekreacyjnym 

  
 
      _ 

Uwaga  
częściowo   

uwzl ędniona  
 

Zgodnie z 
żądaniem 

właściciela 
obecnego na 
sesji  Rady 

Gminy, 
wystarczy 

zmiana 
przeznaczenia 
określonego 
symbolem 

MN4 na 
określone 
symbolem 

MN3 tylko dla 
działki nr 
2671/36 

 Żądanie niezgodne ze „St atut em 
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój”  

w części dotycz ącej działki nr 
2672/36.  

 
Działka 2671/36 le ży poza stref ą 

A ochrony uzdrowiskowej  i 
zmiana nie jest sprzeczna z 
uzdrowiskowym kierunkiem 
rozwoju gminy, przyj ętym w 

„Studium uwarunkowa ń i 
kierunków zagospodarowania 

gminy” 



 

 

 
Lp. 

 
Data 

wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta Gminy  

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  

 
 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwz
ględ-
niona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8. 04-03-2010 Leszek Kubański 

Ul. Maków 2 
43-200 Pszczyna 

Dotyczy: 
1) Przeznaczenie działki pod 
zabudowę budynków mieszkalnych 

Działka nr: 
2482/20 

R- tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgod ne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

9. 05-03-2010 Iwona Kozłowski 
Ul. Szkolna 1/2a 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1)”Wydanie prawa zabudowy na 
działce” 

Działka nr: 
2916/137 

R- tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

10. 08-03-2010 Helena i Franciszek 
Gąsior 
Ul. Kasprzaka 
40a/49 
41-303 Dąbrowa 
Górnicza 

Dotyczy: 
1) Zniesienie z gminnej ewidencji 
zabytków – stodoły. 

Działki nr: 
25,26, 
140/28 

MN1/MN3 - tereny 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i 
zagrodowej 

  
 
      _ 

Uwaga 
 uwzgl ędniona  

 Z informacji wła ścicielki wynika, 
że stodoła nie ma fundamentów i 

dlatego w ewidencji gruntów 
działka wpisana jest jako nie 

zabudowana 

13. 09-03-2010 Maria Barczyńska 
Ul. Cichego 1 
43-200 Pszczyna 

Dotyczy: 
1) Zmiany  kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych. 

Działka nr: 
3645/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

14. 09-03-2010 Anna i Piotr 
Chodzidło 
Ul. Szczepańczyka 
4 
43-200 Pszczyna 

Dotyczy: 
1) Zmiany kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych. 

Działka nr: 
3646/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 



 

 

 
Lp. 

 
Data 

wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta Gminy  

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  

 
 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwz
ględ-
niona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
16. 10-03-2010 Ryszard Rajda 

Goczałkowice-Zdrój 
Dotyczy: 
1)  Przeznaczenia działki pod 
budownictwo jednorodzinne i 
zagrodowe o łącznej powierzchni 0,2 
ha. 

Działki nr: 
442/135 
449/135 
454/135 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

17. 10-03-2010 Ryszard Rajda 
Ul. Szkolna 110a 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1)  Przeznaczenia północnej części 
działki na budownictwo jednorodzinne 
zagrodowe i usługi. 

Działka nr: 
3707/137 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

 
 
 
       

 
 

_ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

18. 
 
 

10-03-2010 Stanisław Sekta 
Ul. Główna 32 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1)  Dopuszczenia budowy stawów 
rekreacyjno-wędkarskich zarybianych 
oraz budowy obiektów -pokoi 
gościnnych 

Działki nr: 
329/64 
773/64 

US2- otwarte tereny 
sportowe  i rekreacyjne 
itp., z dopuszczeniem 

obiektów towarzyszących 
(zaplecza) tereny rolnicze 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Są to tereny zalewowe  

20. 11-03-2010 Anna Korona 
Aleja I/13a 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1)  Zmiana kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych. 

Działka nr: 
2058/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Stud ium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

21. 11-03-2010 Krzysztof i Krystyna 
Mamok 
Ul. Bór I/5 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1)  Zmiana kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych. 

2054/204 R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 



 

 

 
Lp. 

 
Data 

wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta Gminy  

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  

 
 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwz
ględ-
niona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
22. 11-03-2010 Szczepan Kapias 

Ul. Szkolna 128 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1)  Zmiana kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych. 

Działka nr: 
3104/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

23. 11-03-2010 Sylwester Sojka 
Ul. Polna 20 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1)Zmiana kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych. 

Działka nr: 
3103/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodn e ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

24. 11-03-2010 Karol Mrowiec 
Ul. Bór I/15 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) Zmiana kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych. 

Działka nr: 
2045/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

25. 11-03-2010 Jadwiga Urdzoń 
Ul. Bór 2 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) Zmiana kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych. 

Działka nr: 
2052/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

26. 11-03-2010 Małgorzata i Andrzej 
Kozik 
Ul. Polna 13b 
43-200 Pszczyna 

Dotyczy: 
1) Zmiana kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych. 

Działka nr: 
3644/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Stud ium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 



 

 

 
Lp. 

 
Data 

wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta Gminy  

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  

 
 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwz
ględ-
niona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
27. 11-03-2010 Anna Mrzyk oraz 

spadkobiercy po 
zmarłym Alojzym 
Mrzyk 
Ul. Główna 1 
43-200 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) Zmiana kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych. 

Działka nr: 
3647/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

30. 12-03-2010 Ryszard Ziobro 
Ul. Tkacka 3 
43-200 Pszczyna 
 
Danuta Ziobro 
Ul. Solankowa 3 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) Zmiana kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę 
budownictwa mieszkaniowego. 

Działki nr: 
146 

377/145 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk, 

ZL1- tereny lasów 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

31. 15-03-2010 Grzegorz Żemła 
Ul. Powstańców 
Śląskich 33 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) Zmiana kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową-jednorodzinną. 

Działka nr: 
2057/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

33. 16-03-2010 Mirosław Kubański 
Ul. Polna 18B 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) „Zmiana przeznaczenia działki na 
cele zabudowy mieszkaniowej, działka 
posiada dostęp do drogi od strony 
ulicy Polnej.” 

Działka nr: 
2103/196 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

41. 18-03-2010 Andrzej Babiński 
Ul. Poprzeczna 2B 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1)  Przesunięcia granicy strefy „A” z 
nowo projektowanej  drogi poniżej ul. 
PCK poza teren działki na teren strefy 
zalewowej 

Działka nr: 
2672/36 

MN1- tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Niezgodne z uzgodnieniami 
Ministra Zdrowia i z uchwalonym 

Statutem Uzdrowiska 



 

 

 
Lp. 

 
Data 

wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta Gminy  

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  

 
 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwz
ględ-
niona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
42. 19-03-2010 Mariola 

Szendzielorz-Kubina 
Ul. Polna 22 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1)  Przekwalifikowania pola rolnego na 
działkę budowlaną 

Działka nr: 
1432/23 

MN1/MN3 - tereny 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i 
zagrodowej,  

R -tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Są to tereny zalewowe  

43. 19-03-2010 Kazimierz  Mrzyk 
Ul. Bór I/17 
Goczałkowice-Zdrój 
 

Dotyczy: 
1) Zmiany kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych 

Działka nr: 
3637/131 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

44. 19-03-2010 Ryszard  Mrzyk 
Ul. Bielska 22 
43-518 Ligota 

Dotyczy: 
1) Zmiany kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych 

Działka nr: 
2047/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

45. 19-03-2010 Danuta Górnik 
Ul. Bór I/17 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) Zmiany kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych 

Działka nr: 
3638/13 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

46. 19-03-2010 Ryszard Mrzyk 
Ul. Bielska 22 
43-518 Ligota 

Dotyczy: 
1) Zmiany kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych 

Działka nr: 
3636/131 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 



 

 

 
Lp. 

 
Data 

wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta Gminy  

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  

 
 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwz
ględ-
niona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
48. 22-03-2010 Helena i Franciszek 

Gąsior 
Ul. Kasprzaka 
40a/49 
41-303 Dąbrowa 
Górnicza 

Dotyczy: 
1) Zmiany kwalifikacji działek na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych 

Działki nr: 
3111/204 
3112/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

49. 09-03-2010 Alicja i Jacek 
Seredyńscy 
Ul. Szkolna 106 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1)  Przejęcia od właścicieli działek  
(dróg) w rejonie ulicy Szkolnej. 

Działki nr: 
4040/196 
4112/196 

MN1- tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MN2/MN3- zabudowa 
mieszkaniowo – 

usługowa, zabudowa 
zagrodowa 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Uwaga nie dotyczy ustale ń 
planistycznych 

50. 23-03-2010 Gałka Elżbieta 
Ul. Polna 16 
43-230 
Goczałkowice 

Dotyczy: 
1) Zmiany kwalifikacji działek na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych 

Działki nr: 
2062/204 
3690/202 

 
R - tereny upraw 

polowych, łąk, pastwisk 
MN1- tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Działka nr 
3690/202 
znajduje 

się na 
terenie 

przeznac
zonym 

pod 
zabudow
ę MN1 

 
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

dla 
działki nr 
2062/204 

Żądanie  dla działki nr 2062/204  
niezgodne ze „Studium 

uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

52. 23-03-2010 Bogumiła Pieściuk 
Ul. Stanisława 
Kazury 21/19 
Warszawa 

Dotyczy: 
1) Zmiany przeznaczenia działki na 
teren pod zabudowę mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

Działka nr: 
2063/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

53. 23-03-2010 Barbara i Eugeniusz 
Bigos 
Ul. Górnicza 12/13 
43-225 Wola 

Dotyczy: 
1) „Wprowadzenia terenu 
budownictwa mieszkaniowego dla 
nieruchomości „ 

Działki nr: 
182/1 
176/4 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 



 

 

 
Lp. 

 
Data 

wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta Gminy  

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  

 
 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwz
ględ-
niona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
54. 31-03-2010 Maria i Jan 

Swierczek 
Ul. Bór II 8 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) Zmiany kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych 

Działka nr: 
3107/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne z e „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

58. 06-04-2010 Anna Kubitza Dotyczy: 
1)  Przekwalifikowania działek z 
rolnych na budowlane. 

Działki nr: 
3890/196 
3894/196 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

 
 
 
      

 
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

59. 06-04-2010 Elżbieta Kalarus Dotyczy: 
1) Przekwalifikowania działek z 
rolnych na budowlane. 

Działki nr: 
3888/196 
3892/196 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

60. 06-04-2010 Barbara i Krystian 
Kalarus 

Dotyczy: 
1)  Przekwalifikowania działek z 
rolnych na budowlane. 

Działki nr: 
3889/196 
3893/196 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

61. 07-04-2010 Genowefa Kanik 
Goczałkowice 7 
Ul. Bór I 18 

Dotyczy: 
1) „Uwzględnienia drogi dojazdowej 
przy ul. Bór I od nr 16 do 18 i 
poszczególnych działek” 

Działka nr: 
160/4 

MN1/MN3 - tereny 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i 
zagrodowej 

   
                      
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

W projekcie zmiany planu 
przewidziano drog ę wewn ętrzną 



 

 

 
Lp. 

 
Data 

wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta Gminy  

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  

 
 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwz
ględ-
niona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
63. 08-04-2010 Ewa Twardzik 

Ul. Kopernika 44/3 
43-200 Pszczyna 
 
Urszula Czysz 
Ul. Kopernika 44/3 
43-200 Pszczyna 
 
Michał Czysz 
Ul. Kopernika 44/2 
43-200 Pszczyna 
 
Jacek Czysz 
Ul. Batorego 8 
43- 200 Pszczyna 

Dotyczy: 
1)  Przekwalifikowania gruntu rolnego 
na grunt budowlany 

Działki nr: 
879/196 
878/196 

MN1, - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  
R- tereny upraw 

polowych, łąk, pastwisk 

  
 
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

64. 09-04-2010 Magdalena Banasik 
Andrzej Banasik 
Ul. Katowicka 34c 

Dotyczy: 
1)  Zmiany przeznaczenia 
zagospodarowania nieruchomości 
(terenu) z istniejącego  na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną MN1 

Działka nr: 
364/196B 

RU/RM – tereny obsługi 
produkcji w 

gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, 

ogrodniczych, rybackich, 
tereny zabudowy 

zagrodowej 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

65. 09-04-2010 Marek Swoboda, 
Marta Banasik 
Swoboda 

Dotyczy: 
1)  Zmiany przeznaczenia 
zagospodarowania nieruchomości 
(terenu) z istniejącego  na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną MN1 

Działka nr: 
364/196B 

RU/RM – tereny obsługi 
produkcji w 

gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, 

ogrodniczych, rybackich, 
tereny zabudowy 

zagrodowej 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

66. 09-04-2010 Katarzyna Kulpa, 
Sławomir Kulpa 

Dotyczy: 
1)  Zmiany przeznaczenia 
zagospodarowania nieruchomości 
(terenu) z istniejącego  na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną MN1 

Działka nr: 
364/196B 

RU/RM – tereny obsługi 
produkcji w 

gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, 

ogrodniczych, rybackich, 
tereny zabudowy 

zagrodowej 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Stu dium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 



 

 

 
Lp. 

 
Data 

wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta Gminy  

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  

 
 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwz
ględ-
niona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
67. 09-04-2010 Michał Bajan Dotyczy: 

1)  Zmiany przeznaczenia 
zagospodarowania nieruchomości 
(terenu) z istniejącego  na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną MN1 

Działka nr: 
364/196B 

RU/RM – tereny obsługi 
produkcji w 

gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, 

ogrodniczych, rybackich, 
tereny zabudowy 

zagrodowej 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

68. 09-04-2010 Damian Romanko 
Ul. 
Szymanowskiego 
20/6 
43-200 Pszczyna 
 

Dotyczy: 
1)  Zmiany przeznaczenia 
zagospodarowania nieruchomości 
(terenu) z istniejącego  na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną MN1 

Działka nr: 
364/196B 

RU/RM – tereny obsługi 
produkcji w 

gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, 

ogrodniczych, rybackich, 
tereny zabudowy 

zagrodowej 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

69. 09-04-2010 Aleksandra 
Romanko 
Ul. Braci Jędrysików 
15 
43-200 Pszczyna 

Dotyczy: 
1)  Zmiany przeznaczenia 
zagospodarowania nieruchomości 
(terenu) z istniejącego  na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną MN1 

Działka nr: 
364/196B 

RU/RM – tereny obsługi 
produkcji w 

gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, 

ogrodniczych, rybackich, 
tereny zabudowy 

zagrodowej 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

71. 10-04-2010 Gustaw Biały 
Ul. Uzdrowiskowa 
21 
43-230 
Goczałkowice 

Dotyczy: 
1) Brak zgody na zmniejszenie 
powierzchni działki na rzecz 
przedłużenia drogi gminnej 

Działka nr: 
1591/196 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

 
 
 
       

 
 
      _ 

Uwaga 
 uwzgl ędniona  

  

72. 13-04-2010 Adam Komraus 
Ul. Boczna 2b 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1)  Zmiany przeznaczenia działek na 
cele usługowe oraz działalności 
gospodarczej z możliwością 
zabudowy mieszkaniowej. 

Działki nr: 
2617/54 
2619/54 
2389/60 

MN1 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

ZP3-tereny zieleni 
związanej z wodami 
stojącymi i płynącymi 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

 



 

 

 
Lp. 

 
Data 

wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta Gminy  

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  

 
 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwz
ględ-
niona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
76. 14-04-2010 Stanisław Waliczek 

Ul. Wolności 18 
43-229 Pszczyna 

Dotyczy: 
1) Brak zgody na udostępnienie pola 
pod drogę. 

Działki nr: 
3092/189 
3089/189 
3095/189 
3087/189 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

 
 
 
       

 
 
      _ 

Uwaga 
 uwzgl ędniona  

  

77. 14-04-2010 Danuta i Tadeusz 
Kubina 
Ul. Polna 22B 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) Zmiany przeznaczenia działek 
rolnych na działki budowlane 

Działki nr: 
3870/182 
3668/182 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

80. 14-04-2010 Maciej Kołtuński 
Ul. Korczaka 5 
43-500 Czechowice-
Dziedzice 

Dotyczy: 
1) Zmiana zagospodarowania działki  
na tereny o funkcji UU 

Działka nr: 
2125/2 

UU- handel, usługi, 
gastronomia, biura, usługi 
różne ( w tym rzemiosło 

nieprodukcyjne) itp.,  
R -tereny upraw 

polowych, łąk, pastwisk 

 
 
 
       

 
 
      _ 
 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

84. 14-04-2010 Irena Świątek 
Ul. PCK 22 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 
 
Izabela Smolorz 
Ul. PCK 22  
43- 230 
Goczałkowice-Zdrój 
 
Wojciech Smolorz 
Ul. PCK 22 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) Przesunięcia planowanej granicy 
strefy uzdrowiskowej A, z drogi I/4.09 
KDL na południową granicę terenu 
zabudowy mieszkaniowej oznaczonej 
symbolem I/4.36 MN1 
 
 
 
 
 
2) Pozostawienia przebiegu 
planowanej drogi gminnej I/4.10 KDL 
wzdłuż nieruchomości (1888/36) 

Działka nr: 
1888/36 

MN1- tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

KDL  -tereny dróg 
lokalnych 

 
 

Planuje 
się drogę 
wewnętrz

ną 
pod 

warunkie
m 

uzyskania 
zgody 

właściciel
a 

działek  
 

+ 
 

_ 
 

Teren 
leżący 

w 
strefie 

A 
ochrony 
uzdrowi
skowej 
planuje 

się 
przezna

-czyć 
dla 

zabudo
wy 

pensjon
atowej 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie przesuni ęcia strefy „ A” 
niezgodne ze „Statutem 

uzdrowiska” i uzgodnieniami z 
Ministrem Zdrowia 

 
Żądanie dotycz ące przebiegu 
drogi rozpatrzone pozytywnie. 

 



 

 

 
Lp. 

 
Data 

wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta Gminy  

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  

 
 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwz
ględ-
niona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
85. 14-04-2010 Maria Strzymczok 

Ul. Rzemieślnicza 3 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) Zmiany kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych, 

Działka nr: 
2060/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

86. 14-04-2010 Grzegorz Biegier 
Ul. PCK 24 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1)”Przeniesienia linii strefy „A” 
uzdrowiska z nowoprojektowanej drogi 
na pogranicze działki. „ 

Działka nr: 
2630/36 

MN3tereny zabudowy 
zagrodowej,  

KDL-  tereny dróg 
lokalnych,  

MN1- tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

 ZP 2 -tereny zieleni 
urządzonej o charakterze 

izolacyjnym 

  
 
 
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

 
Żądanie niezgodne ze „Statutem 
uzdrowiska” i uzgodnieniami z 

Ministrem Zdrowia  

87. 14-04-2010 Agata Ostrowska 
Ul. Bór I 6 
43-230 
Goczałkowice 

Dotyczy: 
1) Zmiany kwalifikacji działki na teren 
przeznaczony pod zabudowę domów 
jednorodzinnych 

Działki nr: 
2053/204 
2048/204 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

90. 15-04-2010 Stefan Obetkon 
Ul. Szkolna 141 
43-230 
Goczałkowice 

Dotyczy: 
1) Przekwalifikowania terenu rolnego 
pod budownictwo mieszkalne. 

Działka nr: 
2286/131 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

91. 15-04-2010 Stefan Obetkon 
Ul. Szkolna 141 
43-230 
Goczałkowice 

Dotyczy: 
1) Przekwalifikowania części gruntów 
rolnych o pow 0,30 ha pod 
budownictwo mieszkalne. 

Działka nr: 
3873/116 

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

 
 
 
 

 
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
93. 15-04-2010 Głąb Andrzej 

Ul. PCK 6 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) Przekształcenia działek rolnych na 
działki pod zabudowę mieszkaniową - 
jednorodzinną 

Działki nr: 
2479 
2480 

 

MN2 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej, tereny 
upraw polowych, 
 R -łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze  „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

95. 15-04-2010 Zdzisław Matonog 
Ul. Szkolna 89 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) „Zmiany przeznaczenia części 
działki na zabudowę mieszkaniowo- 
usługową jednorodzinną z 
możliwością wydzielenia czterech 
działek budowlanych” 

2446/131 R, RM - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk, 

tereny zabudowy 
zagrodowej 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

96. 19-04-2010 Józef Botor 
Ul. Piastowska 24 
43-200 Pszczyna 

Dotyczy: 
1) Pozostawienia planowanej drogi  
I/1.05 KDD zgodnie z przebiegiem w 
obowiązującym planie 

1718/72 MN1- tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

KDL - tereny dróg 
lokalnych 

TIW – tereny 
wodociągów 

 
 

       
 
          

 
 

       
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

 

100. 19-04-2010 Wincenty Waliczek 
Ul. Piłsudskiego 
19c/77 
43-100 Tychy 

Dotyczy: 
1) „Zmiany przeznaczenia 
nieruchomości rolnej pod 
budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne.” 

2340/196 R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

101 21-04-2010 Genowefa Czysz 
Michał Czysz 
Szymon Czysz 
Ul. Borowinowa 29 

Dotyczy:  
Zamontowania progów zwalniających i 
ograniczenia prędkości 

1076/112 i 
921/114 

   
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

 
Nie dotyczy ustale ń 

planistycznych 



 

 

 
Lp. 

 
Data 

wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Wójta Gminy  

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  

 
 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględni

ona 

Uwaga 
nieuwz
ględ-
niona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
102. 22-04-2010 Artur Głąb 

43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy: 
1) Wyrażenia zgody na wydzieleniu po 
północnej stronie działki pasa 
szerokości 12m na drogę pod 
warunkiem przeznaczenia reszty 
działki pod zabudowę mieszkaniową. 

22-04-2010 R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

 
       

 
      _ 

 
 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie dot. zabudowy 
niezgodne ze „Studium 

uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

103 04-05-2010 Antoni Hanke 
Ul. Parkowa 19 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy:  
Zwiększenia dopuszczalnej 
powierzchni zabudowy, celem budowy 
obiektu usługowego - domu spotkań 
biesiadno-weselnych 

1233/63 US2 - tereny sportowo 
rekreacyjne otwarte 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

 
Nieruchomo ść jest poło żona na 

terenie zalewowym 

104 12-04-2010 Maria Piekorz 
Ul. Robotnicza 1 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy:  
Zmiany przebiegu ulicy Robotniczej 

1044/1, 
2657/1 i 
1644/1 

KDL- tereny dróg 
lokalnych,  

R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

ZP 2 -tereny zieleni 
urządzonej o charakterze 

izolacyjnym 
 

Większa 
część 

planowan
ej drogi 
biegnie 

po 
działce nr 

1044/1 

 
 
      _ 

Uwaga 
 Uwzgl ędniona   

 
Szeroko ść 

drogi 
oznaczonej 
symbolem 
II.15KDD 
 w liniach 

rozgraniczaj ą 
cych 8 m   

 Od strony wschodniej 
wydzielono ju ż działk ę drogi,  Nr 

2657/1 

105 14-05-2010 Tomasz Kubat 
Ul. Szkolna 102 
43-230 
Goczałkowice-Zdrój 

Dotyczy:  
1) „Zmiany przeznaczenia 
nieruchomości rolnej pod 
budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne.” 

4048/144 R - tereny upraw 
polowych, łąk, pastwisk 

  
 
      _ 

 Uwaga 
nieuwzg  
lędniona  

Żądanie niezgodne ze „Studium 
uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania gminy” 

 

 
               


