
PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój

Protokół sporządzono w dniu 30.08.2016r. w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,         

Na  podstawie  art.  17  pkt  10  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (  jednolity  tekst  ustawy  –  Dz.U.  z  2016  r.  poz.  199
z późn. zm. ) 30 sierpnia 2016 r., od godz. 12:00 do godz. 12.30 przeprowadzono dyskusję
publiczną  nad  rozwiązaniami  przyjętymi  w  projekcie  zmiany  „Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój” sporządzonego w związku z uchwałą Nr
XXXVIII/282/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 22 lutego 2010 r. o przystąpieniu do zmiany
planu  miejscowego i  Nr  V/49/2015  z  dnia  22  lutego  2015  r.  w  sprawie  przystąpienia  do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój. 

I. Lista osób obecnych na dyskusji publicznej:

1.Agnieszka Piekarek                              6. Piotr Pietrzak
2. Joanna Ptaszek                                   7. Antoni Łakomy
3. Krystyna Kucharzewska                      8. Barbara Fischer
4. Marzena Macoch                                 9. Adam Olszewski
5. Joanna Kozan

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Podinspektor pani Agnieszka Piekarek powitała zebranych  oraz  zaprosiła do dyskusji
dotyczącej rozwiązań ww. zmiany planu miejscowego.

2. Pan Piotr Pietrzak, zadał pytanie dotyczące terminu zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Pokój,  jak  również  wyraził  swoje  uwagi
dotyczące symboliki zabudowy terenu oznaczonej symbolem A-3UM, A-4UM, pytanie
skierował również w odniesieniu do możliwości prowadzenia na tych terenach usług.

3. Pan  Antoni  Łakomy,  wyraził  swój  sprzeciw  dotyczący  braku  wyrażenia  zgody  na
planowaną lokalizację drogi C-3KDD na działce 1107/155, która jest jego własnością.  

4. Pani  Barbara  Fischer,  zabrała  głos,  iż  oś  planowanej  drogi  C-3KDD powinna  być
przesunięta  a  droga  usytuowana  w  równej  części  po  4  metry   na  gruntach
znajdujących się zarówno z jednej jak i z drugiej jej strony. Uwagę złoży na piśmie. 

5. Pan  Adam  Olszewski,  przedstawił  swoje  stanowisko  w  odniesieniu  do  złożonego
wniosku  pani  Janiny  Olszewskiej  dotyczącego  przesunięcia  planowanej  lokalizacji
drogi C-3KDD wnioskując o przesunięcie osi tej drogi i tym samym przesunięcie jej
granicy na tereny działek znajdujących się po przeciwnej stronie planowanej drogi  
o 4 m. 

  
III. Ustalenia z dyskusji:
Odpowiedzi na powyższe pytania, uwagi i wnioski do rozwiązań zmiany planu miejscowego 
udzieliła Pani Krystyna Kucharzewska, reprezentująca Pracownię Urbanistyki i Architektury 
„Na Wyspie”,  jak również sekretarz Gminy Pokój Pani Joanna Ptaszek. 

IV.  Wobec  wyczerpania  tematów  dyskusji,  zamknięto  ją.  Następnie  przystąpiono  
do odczytania protokołu z dyskusji. Nie wniesiono uwag do protokołu.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  z przeznaczeniem:

1) dla Wójt Gminy Pokój;                                                                                                            
2) do dokumentacji planistycznej;                                                                                              
3) do publicznego wglądu.

Pokój, 30 sierpnia 2016 r.

  Protokołowała:                                                                                       Zatwierdzam:  
/-/ Marzena Macoch                                                                               /-/ Barbara Zając

      Wójt Gminy Pokój         


