
Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr L/327/2014 

Rady Gminy Rzekuń 
z dnia 27 maja 2014 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi: Ławy, Nowa Wieś 

Wschodnia, Teodorowo 

 
ROZSTRZYGNI ĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 

PLANU 
 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi: Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, 
Teodorowo był wyłoŜony do publicznego wglądu w dniach od 12.03.2014 r.  
do 10.04.2014 r. 

Dyskusja publiczna została zorganizowana w dniu 10.04.2014 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy. Nikt z przybyłych na dyskusję nie wniósł uwag do ustaleń projektu planu. 

W okresie wyłoŜenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w terminie nie 
krótszym niŜ 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłoŜenia planu tj. do dnia 02.05.2014 r. 
zostały wniesione dwie uwagi. 

Wójt Gminy Rzekuń wniesionych uwag nie uwzględnił.  
 Rada Gminy Rzekuń dokonała rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag 

wynikających z ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647) zgodnie z załączoną tabelą.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 
Oznaczenie 

nieruchomości, której 
dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie wraz 
z uzasadnieniem 

 

1 2 3 4 5  

1. 
 

19.03.2014r. Aldesa Nowa Energia 
Sp. z o.o. 

 

W związku z budową 
dwutorowej linii 400 kV relacji 

Ostrołęka - Olsztyn Mątki 
projektowany słup 

zlokalizowany na terenie Gminy 
Rzekuń będzie posadowiony w 
miejscu słupa istniejącego. Nie 

przewiduje się lokalizacji 
nowych słupów w obrębie 

Teodorowo Gminy Rzekuń. 
 

Teodorowo, dz. nr 46/4. Uwagi nie uwzględniono. 
Uwaga jest bezprzedmiotowa i nie 
wymaga zmian w projekcie planu. 
Uwaga nie wymaga uwzględnienia. 

 

2. 30.04.2014r. M. Stefańczyk 
 

Zmiana przeznaczenia terenu 
2R na teren baz, składów i 

magazynów (BS) w całości lub 
w części dot. działki nr 68 

Nowa Wieś Wschodnia,  
dz. nr 68. 

Uwagi nie uwzględniono. 
Zmiana przeznaczenia terenu byłaby 

sprzeczna z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rzekuń. 

 

Przewodniczący Rady 
 
 

Edward Gryczka 


