
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 17/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.
WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPNICA WIELKA DLA OBSZARU DZIAŁEK: 9506 i 9507

Lp. Data wpływu
wniosku

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki or-
ganizacyjnej i adres

Treść wniosku

Oznaczenie nie-
ruchomości, któ-
rej dotyczy wnio-

sek

Sołectwo

Rozstrzygnięcie Wójta
w sprawie rozpatrze-

nia 
wniosku

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 05.01.2021 […]

Proszę o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka (lub jej części) o
numerze ewidencyjnym: 9506, 9507 położonych w miejscowości
Lipnica Wielka (…) polegającej na zamianie z: 2.U.1- gdzie pod-
stawowym przeznaczeniem są usługi komercyjne na 2.U. 1- gdzie
będzie można również lokalizować zabudowę usług publicznych
(administracji  publicznej,  obiektów  strażnic  OSP,  obiektów
oświaty, kultury czy ochrony zdrowia. Prosimy o zwiększenie licz-
by kondygnacji z 2 do 3 oraz o to, aby wysokość budynków usłu-
gowych została zwiększona do około 10m; o dopuszczenie reali-
zacji dachów płaskich oraz o kącie nachylenia połaci dachu mniej
niż 60° (w przypadku realizacji obiektów strażnic OSP i obiektów
innych usług  publicznych)  oraz  o dopuszczenie  odstępstwa  od
obowiązku utrzymania jednolitego układu kalenic w przypadku
realizacji obiektów strażnic OSP i obiektów innych usług. 

9506
9507

Lipnica
Wielka

UWZGLĘDNIONA

W projekcie planu wprowadzono możli-
wości lokalizacji usług publicznych, 
zwiększono wysokości budynków do 10 
m (nie wskazano liczby kondygnacji), za-
chowano zapisy dotyczące realizacji da-
chów (40-45° dla połaci głównych i 40-
60° dla połaci bocznych) przy jednocze-
snym dopuszczeniu dachów płaskich dla
usług publicznych, nie wprowadzono za-
pisów regulujących układ kalenic.

Uwaga: 

1. Integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych wniosków. 

2. Ostateczny zakres uwzględnienia wniosków w projekcie planu uzależniony jest od dalszego przebiegu procedury planistycznej, w szczególności uzgodnień z właściwymi w tej kwestii organami

[…]* - wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych
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