
Załącznik Nr 2  
 

do uchwały Nr IX/63/2011 
Rady Gminy w Górnie 

z dnia 11 sierpnia 2011 r. 
 

 

Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl ędnionych uwag do projektu planu. 

 

 Rada Gminy w Górnie po zapoznaniu si ę z nieuwzgl ędnionymi uwagami podtrzymuje 
stanowisko Wójta Gminy Górno w sprawie rozpatrzenia  uwag wniesionych do wyło Ŝonego do 
publicznego wgl ądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego Gminy 

Górno w obr ębie sołectwa Górno, które przedstawiaj ą się następująco:  
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Uwagi, które wpłynęły w wyniku I wyłoŜenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 07 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 
(termin składania uwag do dnia 14 stycznia 2008 r.) 

1. 

12.12.200
7 r. 

1. Nie wyraŜa zgody na 
przebieg jakichkolwiek dróg 
przez działki nr 1318 i  
1319/2.  
2. Wnosi o wykreślenie drogi nr 
1342, która fizycznie nie 
istnieje od roku 1956 r. 

1318 
1319/2 

1.MN.16 
1.ZR.12 
2.MN.5 

1.KDD.10 
1.KDL.4 
1.KDZ.2 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części: 
likwidacji wszystkich dróg w obrębie działek, 
oraz aktualizacji podkładu mapowego. 
 
Zlikwidowano drogi 1.KDD.20, 1.KDD.21 i 
1.KDD.17 natomiast utrzymano drogi 
1.KDD.16 (zmiana na 1.KDD.10), 1.KDL.4 i 
1.KDZ.2 ze względu na obowiązek 
zabezpieczenia dostępności komunikacyjnej 
do działek budowlanych w nowych terenach 
MN oraz zakaz zjazdów z działek w terenach 
budowlanych nowoprojektowanych 
bezpośrednio na drogę klasy G - główną. 
Pod poszerzenie pasa drogowego istniejącej 
drogi 1.KDZ.2 do obowiązującej min. 
szerokości, z działki nr 1318 przejęto pas 4 m.   
 Wykreślenie działki nr 1342 dotyczy 
aktualizacji podziału geodezyjnego. Jest to 
poza zakresem planu. Do prac planistycznych 
wykorzystano podkłady mapowe aktualne na 
dzień przystąpienia do planu. Dodatkowo 
działka ta na podkładzie mapowym nie jest 
ujęta jako droga (brak oznaczenia „dr”). 

2. 

13.12.200
7 r. 

1. Nie wyraŜa zgody na 
projektowanie drogi 1.KDX.12 
przebiegającej przez działkę nr 
1433 oraz innych dróg 
przebiegających wzdłuŜ działki. 
2. Wnosi o przekwalifikowanie 
działki przy drodze 74 na 
budowlaną. 

1433 6.U.4 X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części dotyczącej 
przekwalifikowania działki nr 1433 przy drodze 
74 na tereny budowlane (mieszkaniowe). 
Część działki przy drodze w wyłoŜonym 
projekcie planu uwzględniono w terenach 
6.U.4 pod usługi komercyjne, zgodnie z 
ustaleniami Studium.  
 
Zlikwidowano drogę 1.KDX.12. 

3. 

15.12.200
7 r. 

1. Nie wyraŜa zgody na 
przebieg jakichkolwiek dróg 
przez działki nr 1332/2 i 1333. 
2. Wnosi o wykreślenie drogi nr 
1342, która fizycznie nie 
istnieje od roku 1956 r. 

1332/2 
1333 1.KDD.10 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona w części:  
likwidacji wszystkich dróg w obrębie działek, 
oraz aktualizacji podkładu mapowego.  
 
Zlikwidowano drogę 1.KDD.17 natomiast 



utrzymano drogę 1.KDD.16 (zmiana na 
1.KDD.10), ze względu na obowiązek 
zabezpieczenia dostępności komunikacyjnej 
do działek budowlanych w nowych terenach 
MN oraz zakaz zjazdów z działek w terenach 
budowlanych nowoprojektowanych 
bezpośrednio na drogę klasy G - główną. 
Wykreślenie działki nr 1342 dotyczy 
aktualizacji podziału geodezyjnego. Jest to 
poza zakresem planu. Do prac planistycznych 
wykorzystano podkłady mapowe aktualne na 
dzień przystąpienia do planu. Dodatkowo 
działka ta na podkładzie mapowym nie jest 
ujęta jako droga (brak oznaczenia „dr”). 

4. 

15.12.200
7 r. 

1. Nie wyraŜa zgody na 
przebieg dróg wzdłuŜ działki nr 
1429/2. 
2. Wnosi o przekwalifikowanie 
działki przy drodze 74 na 
budowlaną. 

1429/2 

1.KDL.4 
1.KDD.10 
1.KDZ.2 

6.U.4 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona w części: 
likwidacji wszystkich dróg w obrębie działki, 
oraz przekwalifikowania działki nr 1429/2 przy 
drodze 74 na tereny budowlane 
(mieszkaniowe). 
  
Zlikwidowano drogę 1.KDD.21 natomiast 
utrzymano drogi 1.KDD.24 (wchłonięta w ciąg 
drogi 1.KDD.10), 1.KDL.4 i 1.KDZ.2 ze 
względu na obowiązek zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach MN oraz 
zakaz zjazdów z działek w terenach 
budowlanych nowoprojektowanych 
bezpośrednio na drogę klasy G - główną. 
Pod poszerzenie pasa drogowego istniejącej 
drogi 1.KDZ.2 do obowiązującej min. 
szerokości, z działki nr 1429/2 przejęto pas 3 
m. 
Część działki przy drodze w wyłoŜonym 
projekcie planu uwzględniono w terenach 
6.U.4 pod usługi komercyjne, zgodnie z 
ustaleniami Studium. 

5. 

28.12.200
7 r. 

1. Wnosi o przekwalifikowanie 
działki przy drodze 74 na 
budowlaną. 
2. Nie wyraŜa zgody na 
przebieg dróg wzdłuŜ działki nr 
1427/2. 

1427/2 
1.KDD.10 
1.KDL.4  
1.MN.16 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona w części likwidacji 
wszystkich dróg w obrębie działki. 
 
Zlikwidowano drogi 1.KDD.17 i 1.KDD.21 
natomiast utrzymano drogi 1.KDD.24 
(wchłonięta w ciąg drogi 1.KDD.10), 1.KDL.4 
ze względu na obowiązek zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach MN oraz 
zakaz zjazdów z działek w terenach 
budowlanych nowoprojektowanych 
bezpośrednio na drogę klasy G - główną. 
Część działki będąca w wyłoŜonym projekcie 
planu w terenach 6.U.4 pod usługi komercyjne 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 1.MN.18 
włączono w te tereny. 

6. 

07.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na przebieg 
dróg przez działkę 1437/2. 

1437/2 1.KDD.10 
1.KDL.4 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części likwidacji 
wszystkich dróg w obrębie działki.  
 
Zlikwidowano drogę 1.KDD.21 natomiast 
utrzymano drogi 1.KDD.24 (wchłonięta w ciąg 
drogi 1.KDD.10) i 1.KDL.4 ze względu na 
obowiązek zabezpieczenia dostępności 
komunikacyjnej do działek budowlanych w 
nowych terenach MN oraz zakaz zjazdów z 
działek w terenach budowlanych 
nowoprojektowanych bezpośrednio na drogę 
klasy G - główną. 

7. 

07.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na budowę 
dróg przechodzących przez 
działki 2016, 1278, 2015, 1173, 
1791/2 i 1790. 

2016 
1278 
2015 
1173 

1791/2 
1790 

3.KDW.1 
1.KDD.11 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części likwidacji 
wszystkich dróg w obrębie działek.  
 
Zlikwidowano drogę 1.KDD.14 natomiast 
utrzymano przebieg drogi 1.KDD.10 
przekwalifikowując ją na 3.KDW.1 o 
szerokości 6m w liniach rozgraniczających 
oraz 1.KDD.22 (zmiana oznaczenia na 
1.KDD.11) zmieniając jej przebieg poprzez 



przesunięcie na granicę terenów 1.RM.8 i 
1.R.9. 
Utrzymanie w/w dróg wiąŜe się z obowiązkiem 
zabezpieczenia dostępności komunikacyjnej 
do działek budowlanych w nowych terenach 
MN i RM. 

8. 

07.01.200
8 r. 

Nie wyraŜają zgody na 
planowaną drogę, która ma 
dzielić działkę nr 1438. 

1438 1.KDL.4 
X 

w części 
X 

w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części likwidacji 
wszystkich dróg w obrębie działki.  
 
Zlikwidowano drogę 1.KDD.21 natomiast 
utrzymano drogę 1.KDL.4 
ze względu na obowiązek zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach MN 

9. 

08.01.200
8 r. 

Nie wyraŜają zgody na 
przejście przez działkę nr 1419 
drogi wewnętrznej. 

1419 
 1.KDL.4 
1.KDD.10  

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części likwidacji 
wszystkich dróg w obrębie działki.  
 
Zlikwidowano drogi 1.KDD.21 i 1.KDD.17 
natomiast utrzymano drogi 1.KDL.4 i 
1.KDD.16 (zmiana oznaczenia na 1.KDD.10) 
ze względu na obowiązek zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach MN oraz 
zakaz zjazdów z działek w terenach 
budowlanych nowoprojektowanych 
bezpośrednio na drogę klasy G - główną. 

10.

09.01.200
8 r. 

1. Nie wyraŜa zgody na 
przebieg drogi 1.KDX.11 przez 
działkę 1182/2. 
2. Wnosi o usuniecie drogi 
1.KDW.11 bądź przesunięcie 
jej do drogi krajowej. 

1182/2 3.KDW.3 X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona w części likwidacji 
drogi 1.KDW.11.  
 
Zlikwidowano drogi 1.KDX.11 a drogę 
1.KDW.11 zastąpiono drogą 3.KDW.3 o 
szerokości 6 m. Droga ta niezbędna jest ze 
względu na obowiązek zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach MN. 
Propozycja przesunięcia tej drogi do drogi 
krajowej nie została uwzględniona, z uwagi na 
konieczność zapewnienie prawidłowych 
włączeń na skrzyŜowaniu dróg klasy G ( 
1.KDG.1 i 1.KDG.2).  

11.

09.01.200
8 r. 

1. Nie wyraŜa zgody na 
przebieg drogi 1.KDX.11 
wzdłuŜ działki 1183. 
2. Wnosi o usuniecie drogi 
1.KDW.11 bądź przesunięcie 
jej do drogi krajowej. 

1183 3.KDW.3 
X 

w części 
X 

w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona w części likwidacji 
drogi 1.KDW.11.  
 
Zlikwidowano drogi 1.KDX.11 a drogę 
1.KDW.11 zastąpiono drogą 3.KDW.3 o 
szerokości 6 m. Droga ta niezbędna jest ze 
względu na obowiązek zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach MN. 
Propozycja przesunięcia tej drogi do drogi 
krajowej nie została uwzględniona, z uwagi na 
konieczność zapewnienie prawidłowych 
włączeń na skrzyŜowaniu dróg klasy G ( 
1.KDG.1 i 1.KDG.2).  

12.

09.01.200
8 r. 

1. Nie wyraŜa zgody na 
przebieg drogi 1.KDX.13 
i 1.KDD.22 przez działkę 
nr 1758. 
2. Nie wyraŜa zgody na 
przebieg drogi 1.KDD.21 przez 
działkę nr 1331. 

1758 
1331 

1.KDD.11 X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części likwidacji 
wszystkich dróg w obrębie działek.  
 
Zlikwidowano drogi 1.KDX.13 i 1.KDD.21 
natomiast utrzymano drogę 1.KDD.11 
przesuwając jej przebieg na granicę terenów 
1.RM.8 i 1.R.9. Utrzymanie drogi niezbędne 
jest ze względu na obowiązek zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach MN. 
 

13.

10.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na przebieg 
zaprojektowanych dróg 
KDD.21, KDX.13, KDD.22, 
KDD.16 i KDD.17 przez działki 
nr 1756/1 i 1328. 

1756/1 
1328 

1.KDD.11 
1.KDD.10 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części likwidacji 
wszystkich dróg w obrębie działek.  
 
Zlikwidowano drogi 1.KDX.13,1.KDD.21 i 
1.KDD.17 natomiast utrzymano drogi 
1.KDD.22 (zmiana oznaczenia na 1.KDD.11) 
przesuwając jej przebieg na granicę terenów 



1.RM.8 i 1.R.9 oraz 1.KDD.16 (zmiana 
oznaczenia na 1.KDD.10). Utrzymanie dróg 
1.KDD.10 i 1.KDD.11 niezbędna jest ze 
względu na obowiązek zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach 
mieszkaniowych oraz zakaz zjazdów z działek 
w terenach budowlanych nowoprojektowanych 
bezpośrednio na drogę klasy G - główną. 
 

14.

11.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na 
rozbudowę drogi na działce nr 
1281. 

1281 1.KDZ.1 
X 

w części 
X 

w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona w części dotyczącej 
poszerzenia pasa drogowego 1.KDZ.1. W 
obrębie działki zakłada się pod poszerzenie 
istniejącej drogi 1.KDZ.1 przejęcie pasa terenu 
4m. 
 
Zlikwidowano drogę 1.KDD.14. 

15.

11.01.200
8 r. 

1. Nie wyraŜa zgody na 
zaprojektowanie drogi 
1.KDD.13 na działce nr 1103/6 
– planuje samodzielnie 
wydzielić drogę na w/w działce.  
2. Wnosi o wydzielenia działek 
o powierzchni 10 arów. 

1103/6 1.KDX.4 
X 

w części 
X 

w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części całkowitej 
likwidacji drogi w obrębie działki.  
 
Zlikwidowano drogę 1.KDD.13 wprowadzając 
ciąg pieszo - jezdny 1.KDX.4 o szerokości 6 m 
w obrębie działki nr 1103/6. Utrzymanie ciągu 
niezbędna jest ze względu na obowiązek 
zabezpieczenia dostępności komunikacyjnej 
do działek budowlanych w nowych terenach 
MN. 
W projekcie planu dokonano nowego podziału 
działek w obrębie działki, wydzielając działki o 
powierzchni ~10 arów. 

16.

11.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na 
zaprojektowanie dróg 
przechodzących wzdłuŜ 
i wszerz działek 1316/1, 1316/2 
i 1317/2. 

1317/2 
1316/1 
1316/2 

1.KDD.10 
1.KDL.4 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części likwidacji 
wszystkich dróg w obrębie działek.  
 
Zlikwidowano drogi 1.KDD.19, 1.KDD.17, 
1.KDD.20 i 3.KDW.5 natomiast utrzymano 
drogi 1.KDD.16 (zmiana oznaczenia na 
1.KDD.10) i 1.KDL.4 ze względu na obowiązek 
zabezpieczenia dostępności komunikacyjnej 
do działek budowlanych w nowych terenach 
MN oraz zakaz zjazdów z działek w terenach 
budowlanych nowoprojektowanych 
bezpośrednio na drogę klasy G - główną. 

17.

11.01.200
8 r. 

Wnosi o przekształcenie działki 
nr 1088/1 na budowlaną. 
Działka była nabywana jako 
budowlana. 

1088/1 
1.R.7 

 
X 

w części 
X 

w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii 
bezpośredniego przeznaczenia działki na 
budowlaną, ze względu na niezgodność ze 
Studium. 
 
Działka usytuowana w terenie 1.R.7, w którym 
dopuszcza się lokalizację zabudowy 
zagrodowej o specjalistycznym charakterze 
produkcji roślinnej lub zwierzęcej na terenie 
obsługiwanego areału. 

18.

11.01.200
8 r. 

Wnosi o przekształcenie działki 
nr 1088/2 na budowlaną. 
Działka była nabywana jako 
budowlana. 

1088/2 1.R.7 
 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona w kwestii 
bezpośredniego przeznaczenia działki na 
budowlaną, ze względu na niezgodność ze 
Studium  
 
Działka usytuowana w terenie 1.R.7, w którym 
dopuszcza się lokalizację zabudowy 
zagrodowej o specjalistycznym charakterze 
produkcji roślinnej lub zwierzęcej na terenie 
obsługiwanego areału.  



19.

11.01.200
8 r. 

1. Nie wyraŜają zgody na 
przebieg drogi 1.KDD.10 na 
działkach 1187/3 i 1186/5 – 
projektowana droga 
przechodziłaby przez budynek, 
na który wydana jest decyzja o 
warunkach zabudowy z dnia 
28.06.2007. Proponują dojazd 
do działki drogą nr 1189.  
2. Nie wyraŜają zgody na 
planowaną drogę KDW.11 
przechodzącą przez działki 
nr 1187/4 i 1186/6 – wjazd na 
te działki istnieje z drogi 
krajowej. 
3. Nie wyraŜają zgody na 
planowaną drogę 1.KDD.14 
przechodzącą przez działki 
nr 1290, 2040, 2024 i 2041 
uprawiane rolniczo – proponują 
przenieść drogę na juŜ 
istniejącą kolo kopalni 
„Józefka”. 

1187/3 
1186/5 
1187/4 
1186/6 
1290 
2040 
2024 
2041 

3.KDW.1 
3.KDW.3 

X 
w części 

X 
w części 

Uwaga nieuwzgl ędniona  w części likwidacji 
wszystkich dróg w obrębie działek. 
Zlikwidowano drogi 1.KDD.10 i 1.KDW.11 
wyznaczając dwie drogi 3.KDW o szerokości 6 
m. Wyznaczone drogi 3.KDW nie kolidują z 
wydaną decyzją o warunkach zabudowy. 
Utrzymanie dróg 3.KDW niezbędne jest ze 
względu na obowiązek zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach MN. 
 
Zlikwidowano drogę 1.KDD.14. 

20.

14.01.200
8 r. 

Nie wyraŜają zgody na 
przebieg zaprojektowanej drogi 
1.KDD.13 na działce nr 1102/1; 
planuje z sąsiadem wydzielić 
wspólną drogę biegnącą 
wzdłuŜ działek 1102/1 i 1102/2. 

1102/1 1.KDX.4 
X 

w części 
X 

w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona w części całkowitej 
likwidacji drogi w obrębie działki.  
 
Zlikwidowano drogę 1.KDD.13 wprowadzając 
ciąg pieszo - jezdny 1.KDX.4, o szerokości 6 
m w obrębie działki  nr 1102. Utrzymanie ciągu 
niezbędne jest ze względu na obowiązek 
zabezpieczenia dostępności komunikacyjnej 
do działek budowlanych w nowych terenach 
MN. 
 

21.

14.01.200
8 r. 

Wnoszą o uwzględnienie 
w planie aktualnego podziału 
działek nr 1106/11, 1106/12 
i 1106/13 oraz wydzielonej 
drogi przy lesie, zgodnie 
z dołączonym załącznikiem 
graficznym. 

1106/11 
1106/12 
1106/13 

1.MN.21 
1.MN.22 - X 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona . Aktualizacja 
podziału geodezyjnego, jest poza zakresem 
planu. 
Do prac planistycznych wykorzystano 
podkłady mapowe aktualne na dzień 
przystąpienia do planu. 

22.

14.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na przebieg 
zaprojektowanej drogi 
1.KDD.13 na działce nr 1102/2; 
planuje z sąsiadem wydzielić 
wspólną drogę biegnącą 
wzdłuŜ działek 1102/1 i 1102/2. 

1102/2 1.KDX.4 X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona w części całkowitej 
likwidacji drogi w obrębie działki.  
 
Zlikwidowano drogę 1.KDD.13 wprowadzając 
ciąg pieszo - jezdny 1.KDX.4, o szerokości 6 
m w obrębie działki nr 1102. Utrzymanie ciągu 
niezbędne jest ze względu na obowiązek 
zabezpieczenia dostępności komunikacyjnej 
do działek budowlanych w nowych terenach 
MN. 

23.

14.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na 
zaprojektowanie drogi 
1.KDD.13 na działce nr 1101. 

1101 1.KDX.4 X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części całkowitej 
likwidacji drogi w obrębie działki.  
 
Zlikwidowano drogę 1.KDD.13 wprowadzając 
ciąg pieszo - jezdny 1.KDX.4, o szerokości 5 
m w obrębie działki nr 1101. 
 Utrzymanie ciągu niezbędne jest ze względu 
na obowiązek zabezpieczenia dostępności 
komunikacyjnej do działek budowlanych w 
nowych terenach MN. 

24.

14.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na przebieg 
dróg wzdłuŜ działki nr 1420/2. 1420/2 1.KDZ.2 - X 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona , ze względu na 
obowiązek zabezpieczenia minimalnej 
szerokości 20 m w liniach rozgraniczających 
dla istniejącej drogi 1.KDZ.2 zgodnie z 
przepisami o drogach publicznych.  
W obrębie działki zakłada się pod poszerzenie 
istniejącej drogi 1.KDZ.2 przejęcie pasa terenu 
4,5m. 
 



25.

12.12.200
7 r. 

Nie wyraŜa zgody na 
usytuowanie drogi 1.KDD.25. 

192/8 
192/7 
(192/6 
przed 

podziałe
m) 

1.KDD.1 - X 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona 
Utrzymano drogę ze względu na obowiązek 
zabezpieczenia dostępności komunikacyjnej 
do działek budowlanych w nowych terenach 
MN oraz zakaz zjazdów z działek w terenach 
budowlanych nowoprojektowanych 
bezpośrednio na drogę klasy G - główną. 
Droga usytuowana na granicy terenów 2.MN.7 
i 1.ZR.10. 

26.

14.12.200
7 r. 

Nie wyraŜa zgody na 
projektowanie drogi 1.KDL.1 
i 1.KDD.1 na działce nr 7. 

7 1.KDL.1 
X 

w części 
X 

w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona w części likwidacji 
wszystkich dróg w obrębie działki.  
 
Zlikwidowano drogę 1.KDD.1 natomiast 
utrzymano drogi 1.KDL.1 ze względu na 
obowiązek zabezpieczenia dostępności 
komunikacyjnej do działek budowlanych w 
nowych terenach.  

27.

14.12.200
7 r. 

1. Wnoszą o zakwalifikowanie 
całych działek nr 161/1, 162/1 
i 163/3 na tereny budowlane. 
2. Nie wyraŜają zgody na 
przebieg dróg wewnętrznych 
1.KDX.1, 1.KDX.2, 1.KDX.3, 
1.KDX.4, 1.KDX.5, 1.KDX.6 
i 1.KDX.7 przez w/w działki. 
3. Wnoszą o zmniejszenie linii 
zabudowy od drogi 1.KDD.4 do 
4 m na w/w działkach. 
4. Nie wyraŜają zgody na 
umieszczenie rurociągu 
gazowego projektowanego na 
w/w działkach. 
5. Wnoszą o dopuszczenie 
usług mieszkaniowo-handlowo-
usługowych od drogi Kielce – 
Łagów do 100 m na w/w 
działkach. 

161/1 
162/1 
163/3 

1.ZR.10 
1.MN.11 
2.MN.6 

1.KDD.4 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części 
dotyczącej: 
- zmniejszenia linii zabudowy od drogi 

1.KDD.4 na całym odcinku proponowanym 
w uwadze, 

- zakwalifikowania całych działek nr 161/1, 
162/1 i 163/3 na tereny budowlane,  

- sprzeciwu wobec przebiegu 
projektowanego gazociągu.  
 
Zmniejszono linię zabudowy od drogi 

1.KDD.4 do 4 m na odcinku ~ 130 m 
wymienionej drogi od strony drogi 1.KDG. Na 
dalszym odcinku utrzymano linię zabudowy jak 
w wyłoŜonym projekcie planu z uwagi na 
obowiązek zachowania przepisów 
szczególnych (tereny czyste bez zabudowy). 

Wójt Gminy Górno rozstrzygnięciem o 
sposobie rozpatrzenia uwag z dnia 04 lutego 
2008 r. uwzględnił uwagę w części dotyczącej 
zakwalifikowania całych działek nr 161/1, 
162/1 i 163/3 na tereny budowlane, a 
zmieniony projekt w tym zakresie wyłoŜył 
ponownie do publicznego wglądu (w okresie 
od 10 czerwca 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.).  
W związku z wejściem w Ŝycie Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. O udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w 
oparciu o art. 53 wystąpiono o uzgodnienie 
zakresu oraz stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Kielcach. W odpowiedzi (Pismo RDOŚ 
WPN.II-7041-132/09/mo z dnia 29 lipca 2009) 
instytucja zwróciła uwagę, iŜ na terenie gminy 
Górno wyznaczono m. in. nowy proponowany 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina 
Warkocza”, w obrębie którego zlokalizowane 
są siedliska niŜowych i górskich łąk 
uŜytkowanych ekstensywnie 6510. W związku 
z powyŜszym, w opracowywanym dokumencie 
mpzp naleŜało uwzględnić granice SOOS 
„Dolina Warkocza”. W wyniku 
przeprowadzonej analizy stwierdzono kolizje 
pomiędzy projektowaną zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną, a granicami w/w 
siedlisk Natura 2000.  
Utrzymanie w mpzp projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie 
siedliska byłoby sprzeczne z przepisami z 
zakresu ochrony środowiska i ochrony 
przyrody.  
Z uwagi na powyŜsze, w projekcie dokonano 
zmiany polegającej na rezygnacji z części 



nowych terenów osadniczych w granicach 
siedlisk Natura 2000 (m. in. na działkach nr 
161/1, 162/1 i 163/3) a tym samym 
nieuwzględniono uwagi w zakresie 
zakwalifikowania całych działek na tereny 
budowlane.  

 Przebieg gazociągu zgodny jest z 
ustaleniami Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Górno. Nie umieszczenie 
projektowanego gazociągu w projekcie 
miejscowego planu było by niezgodne z 
ustaleniami studium, a tym samym wiązało by 
się z naruszeniem przepisów art. 15 ust.1 i art. 
17 pkt 4 Ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Zlikwidowano wszystkie ciągi pieszo jezdne 
wymienione w uwadze. 
Zwiększono powierzchnię uŜytkową 
dopuszczonych obiektów usługowych do 120 
m2 w proponowanym w uwadze terenie. 

28.

14.12.200
7 r. 

1. Nie wyraŜa zgody na 
projektowanie drogi 1.KDD.18 
przebiegającej wzdłuŜ działki 
nr 1343. 
2. Nie wyraŜa zgody na 
umieszczenie rurociągu 
przebiegającej wzdłuŜ działek 
nr 1343 i 1341. 
3. Nie wyraŜa zgody na 
przebieg dróg wzdłuŜ działek 
nr 1343 i 1341. 

1343 
1341 

1.KDD.10 
1.KDL.4 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części likwidacji 
wszystkich dróg i infrastruktury wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obrębie działek.  
 
Zlikwidowano drogi 1.KDD.17, 1.KDD.18  i 
1.KDD.21. Utrzymano drogi 1.KDD.16 (zmiana 
oznaczenia na 1.KDD.10) i 1.KDL.4. 
Utrzymanie dróg niezbędne jest ze względu na 
obowiązek zabezpieczenia dostępności 
komunikacyjnej do działek budowlanych w 
nowych terenach MN oraz zakaz zjazdów z 
działek w terenach budowlanych 
nowoprojektowanych bezpośrednio na drogę 
klasy G - główną. 
W zapisach wyłoŜonego projektu planu 
odnośnie lokalizacji urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej uwzględnia się: „w 
obszarze objętym opracowaniem planu 
dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz 
przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w sposób nie kolidujący z innymi 
ustaleniami planu, zachowując warunki 
przepisów szczególnych”. 

29.

07.01.200
8 r. 

Nie wyraŜam zgody na 
usytuowania drogi wewnętrznej 
1.KDD.4 na działce 107/1. 

107/1 1.KDX.1 
X 

w części 
X 

w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części całkowitej 
likwidacji drogi w obrębie działki.  
 
Zlikwidowano drogę 1.KDD.4 wprowadzając 
drogę 1.KDX.1 o nowym przebiegu 
zakończoną poszerzeniem w obrębie działki. 
Droga ta nie powoduje zwęŜenia działki.  
Utrzymanie drogi 1.KDX.1 niezbędna jest ze 
względu na obowiązek zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach MN. 
 

30.

07.01.200
8 r. 

Wnosi o przekształcenie działki 
nr 51 z rolnej na budowlaną. 51 

1.R.1 
1.RM.1 
1.ZR.2 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii 
przekwalifikowania całej działki nr 51 na tereny 
budowlane.  
 
Część działki w wyłoŜonym projekcie planu 
ujęta jest w terenach 1.RM.1, dalszą część 
działki bezpośrednio przylegającą do terenów 
1RM.1 włączono do wym. terenów 
budowlanych natomiast pozostałą część 
usytuowaną w terenach 1.R.1 i 1.ZR.2 nie 
uwzględniono ze względu na niezgodność z 
ustaleniami Studium. 
W terenach 1.R.1 dopuszcza się lokalizację 
zabudowy zagrodowej o specjalistycznym 
charakterze produkcji roślinnej lub zwierzęcej 
na terenie obsługiwanego areału natomiast w 
terenach ZR obowiązuje zakaz realizacji 
zabudowy kubaturowej. 



31.

04.01.200
8 r. 

Wnosi o wprowadzenie 
prawidłowego podziału 
geodezyjnego. 

1181/1 
1181/3 
1181/4 

1.MN.14 
1.MN.15 
3.KDW.1 

 
 
- 

 
 

X 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona .  
Aktualizacja podziału geodezyjnego, jest poza 
zakresem planu. 
Do prac planistycznych wykorzystano 
podkłady mapowe aktualne na dzień 
przystąpienia do planu 

32.

08.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na 
usytuowanie drogi wewnętrznej 
1.KDD.25 na działce nr 194/2. 

194/2 1.KDD.1 - X 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona 
Utrzymano drogę ze względu na obowiązek 
zabezpieczenia dostępności komunikacyjnej 
do działek budowlanych w nowych terenach 
MN oraz zakaz zjazdów z działek w terenach 
budowlanych nowoprojektowanych 
bezpośrednio na drogę klasy G - główną. 
Droga usytuowana na granicy terenów 2.MN.7 
i 1.ZR.10. 

33.

08.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na przebieg 
planowanej drogi przez działki 
nr 10/97 i 10/96. 

10/97 
10/96 1.KDX.2 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części całkowitej 
likwidacji dróg w obrębie działek.  
 
Drogi 1.KDD.11 i 1.KDD.12 przekwalifikowano 
na ciąg pieszo – jezdny 1.KDX.2 o szerokości 
6m. 
Utrzymanie ciągu 1.KDX niezbędne jest ze 
względu na obowiązek zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach MN. 

34.

08.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na przebieg 
planowanej drogi przez działkę 
nr 1098/2 – działka ma 
wytyczoną drogę dojazdową. 

1098/2 1.KDX.2 
X 

w części 
X 

w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części całkowitej 
likwidacji drogi w obrębie działki.  
 
Drogę 1.KDD.12 zlikwidowano wprowadzając   
ciąg pieszo – jezdny 1.KDX.2 o szerokości 
6m. o nowym przebiegu w obrębie działki. 
Utrzymanie ciągu 1.KDX niezbędne jest ze 
względu na obowiązek zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach MN 

35.

08.01.200
8 r. 

Nie wyraŜają zgody na 
wydzielenie w obrębie działek 
nr 3/18, 3/23 i 3/24 terenu 
zieleni izolacyjnej 1.ZI.1. 

3/18 
3/23 
3/24 

1.ZI.1 X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii zmiany 
przeznaczenia terenu.  
 
Utrzymano ujęty w  wyłoŜonym projekcie planu 
teren ZI zieleni izolacyjnej, ze względu na 
bezpośrednie sąsiedztwo drogi ekspresowej 
(teren niezabudowany). Równocześnie zapis 
uchwały dla terenu 1.ZI.1 uzupełniono o 
dopuszczenie w jego obrębie realizacji 
obiektów dla prowadzenia jednoosobowej 
działalności gospodarczej oraz garaŜy. 

36.

08.01.200
8 r. 

Nie wyraŜają zgody na 
wydzielenie w działce nr 5 
terenu zieleni izolacyjnej 1.ZI.1. 

5 1.ZI.1 X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii zmiany 
przeznaczenia terenu.  
 
Utrzymano ujęty w wyłoŜonym projekcie planu 
teren ZI zieleni izolacyjnej, ze względu na 
bezpośrednie sąsiedztwo drogi ekspresowej 
(teren niezabudowany). Równocześnie zapis 
uchwały dla terenu 1.ZI.1 uzupełniono o 
dopuszczenie w jego obrębie realizacji 
obiektów dla prowadzenia jednoosobowej 
działalności gospodarczej oraz garaŜy. 

37.

08.01.200
8 r. 

Nie wyraŜają zgody na 
wydzielenie w działce nr 4/4 
terenu zieleni izolacyjnej 1.ZI.1, 
który nie pozwala na 
wybudowanie garaŜu. 

4/4 1.ZI.1 X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii zmiany 
przeznaczenia terenu.  
 
Utrzymano ujęty w wyłoŜonym projekcie planu 
teren ZI zieleni izolacyjnej, ze względu na 
bezpośrednie sąsiedztwo drogi ekspresowej 
(teren niezabudowany). Równocześnie zapis 
uchwały dla terenu 1.ZI.1 uzupełniono o 
dopuszczenie w jego obrębie realizacji 
obiektów dla prowadzenia jednoosobowej 
działalności gospodarczej oraz garaŜu.   

38.
08.01.200

8 r. 

Nie wyraŜają zgody na 
wydzielenie w działce nr 4/5 
terenu zieleni izolacyjnej 1.ZI.1. 

4/5 1.ZI.1 
X 

w części 
X 

w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii zmiany 
przeznaczenia terenu.  



Działkę 4/5 planują 
wykorzystać pod rozwój firmy.  

 
Utrzymano ujęty w wyłoŜonym projekcie planu 
teren ZI zieleni izolacyjnej, ze względu na 
bezpośrednie sąsiedztwo drogi ekspresowej 
(teren niezabudowany). Równocześnie zapis 
uchwały dla terenu 1.ZI.1 uzupełniono o 
dopuszczenie w jego obrębie realizacji 
obiektów dla prowadzenia jednoosobowej 
działalności gospodarczej oraz garaŜu.  

39.

09.01.200
8 r. 

Wnosi o powiększenie terenów 
budowlanych z jednej działki 
na kolejne dwie działki.  

1733 1.R.9 - X 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii 
bezpośredniego przeznaczenia działki na 
budowlaną, ze względu na niezgodność ze 
Studium.  
Działka usytuowana w terenie 1.R.9, w którym 
dopuszcza się lokalizację zabudowy 
zagrodowej o specjalistycznym charakterze 
produkcji roślinnej lub zwierzęcej na terenie 
obsługiwanego areału. 

40.

10.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na 
usytuowanie drogi wewnętrznej 
1.KDD.25 na działce nr 196. 

196 1.KDD.1 - X 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona 
 
Utrzymano drogę ze względu na obowiązek 
zabezpieczenia dostępności komunikacyjnej 
do działek budowlanych w nowych terenach 
MN oraz zakaz zjazdów z działek w terenach 
budowlanych nowoprojektowanych 
bezpośrednio na drogę klasy G - główną. 
Droga usytuowana na granicy terenów 2.MN.7 
i 1.ZR.10. 

41.

10.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na 
usytuowanie drogi wewnętrznej 
1.KDD.25 na działce nr 195. 

195 1.KDD.1 - X 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona 
 
Utrzymano drogę ze względu na obowiązek 
zabezpieczenia dostępności komunikacyjnej 
do działek budowlanych w nowych terenach 
MN oraz zakaz zjazdów z działek w terenach 
budowlanych nowoprojektowanych 
bezpośrednio na drogę klasy G - główną. 
Droga usytuowana na granicy terenów 2.MN.7 
i 1.ZR.10. 

42.

11.01.200
8 r. 

Wnosi o nie przeznaczanie 
działki nr 966 pod zalesienie, 
ale pozostawienie jej jako 
działka rolna. Działka jest 
uŜytkowana. 

966 1.ZZL.1 X 
w części 

X 
w części 

Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii zmiany 
przeznaczenia z 1.ZZL.1 na 1.R. 
 
Działka ze względu na słabą klasę bonitacyjną 
gleb (RV i RVI) została uwzględniona w 
terenach ZZL – zalesień, zgodnie z 
ustaleniami Studium. 
Równocześnie zapis uchwały w ustaleniach 
przejściowych uwzględnia „grunty orne, dla 
których plan ustala nowe przeznaczenie, 
utrzymuje się w dotychczasowym uŜytkowaniu 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z 
planem.” 

43.

11.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na 
przekształcanie działek pod 
tereny budowlane. 

58/5 
58/4 
58/3 
58/2 
58/1 

4.MN.1 - X 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona . 
 
Teren oznaczony jako 2.MN.5:  
- stanowił teren budowlany w poprzednim 

nieobowiązującym planie,  
- został uwzględniony w Studium. 
W projekcie planu po rozpatrzeniu wszystkich 
uwag dotyczących tego terenu, 
przekwalifikowano go na 4.MN.1, w którym 
dopuszcza się m.in. 

- lokalizację zabudowy rekreacji 
indywidualnej, 

- lokalizację drewnianej tradycyjnej 
zabudowy w wyniku przeniesienia z innych 
terenów okolic gminy, 

- lokalizację zabudowy pensjonatowej do 20 
miejsc noclegowych.  

Równocześnie zapis uchwały w ustalenia 
przejściowych uwzględnia „grunty orne, dla 
których plan ustala nowe przeznaczenie, 
utrzymuje się w dotychczasowym uŜytkowaniu 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z 
planem.” 



44.

11.01.200
8 r. 

Wnosi o przekształcenie 
działek nr 427 i 234 na tereny 
budowlane. 

427 
2.MN.3 
1.ZR.10 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii 
przekwalifikowania całej działki nr 427 na 
tereny budowlane.  
Część działki bezpośrednio przylegającą do 
terenów 2.MN włączono do wym. terenów 
budowlanych natomiast pozostałą część 
usytuowaną w terenach 1.ZR nie 
uwzględniono ze względu na niezgodność z 
ustaleniami Studium. 
W terenach ZR obowiązuje zakaz realizacji 
zabudowy kubaturowej. 

45.

11.01.200
8 r. 

Wnosi o przekształcenie działki 
nr 53 na tereny budowlane. 

53 
1.RM.1 
1.R.1 

1.ZR.4 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii 
przekwalifikowania całej działki nr 53. na 
tereny budowlane.  
 
Część działki bezpośrednio przylegającą do 
terenów 1.RM.1 włączono do wym. terenów 
budowlanych natomiast pozostałą część 
usytuowaną w terenach 1.R.1 i 1.ZR.4 nie 
uwzględniono ze względu na niezgodność z 
ustaleniami Studium. 
W terenach 1.R.1 dopuszcza się lokalizację 
zabudowy zagrodowej o specjalistycznym 
charakterze produkcji roślinnej lub zwierzęcej 
na terenie obsługiwanego areału natomiast w 
terenach 
ZR obowiązuje zakaz realizacji zabudowy 
kubaturowej.  

46.

11.01.200
8 r. 

1. Nie wyraŜa zgody na 
poprowadzenie planowanej 
drogi 1.KDD.10 przez działki 
1184/2 i 1185/2 – na działkach 
wybudowany jest dom. 
2. Nie wyraŜa zgody na 
poprowadzenie planowanej 
drogi 1.KDW.11 przez w/w 
działki. Do działek zapewniony 
jest dojazd z drogi nr 1189. 

1184/2 
1185/2 

3.KDW.1 
3.KDW.3 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w części likwidacji 
wszystkich dróg w obrębie działek. 
 
Zlikwidowano drogi 1.KDD.10 i 1.KDW.11 
wyznaczając w ich miejsce dwie drogi 3.KDW 
o szerokości 6 m. 
Utrzymanie dróg 3.KDW niezbędne jest ze 
względu na obowiązek zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach MN. 
 

47.

14.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na 
przekształcenie działek 58/5 
i 58/4 z rekreacyjnych na 
budowlane. 

58/5 
58/4 4.MN.1 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii zmiany 
przeznaczenie terenów MN na tereny TL. 
W projekcie planu po rozpatrzeniu wszystkich 
uwag dotyczących tego terenu, 
przekwalifikowano go na 4.MN, w którym 
dopuszcza się m.in. 

 - lokalizację zabudowy rekreacji 
indywidualnej, 
- lokalizację drewnianej tradycyjnej zabudowy 
w wyniku przeniesienia z innych terenów 
okolic gminy, 
- lokalizację zabudowy pensjonatowej do 20 
miejsc noclegowych.  
Pozwoli to na rekreacyjne zagospodarowanie 
działek.  
 

48.

14.01.200
8 r. 

Wnosi o przekształcenie działki 
nr 21/1 na tereny budowlane. 

21/1 
2.MN.4 
1.ZR.1 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii 
przekwalifikowania całej działki nr 21/1 na 
tereny budowlane.  
 
Część działki bezpośrednio przylegającą do 
terenów 2.MN.4 włączono do wym. terenów 
budowlanych natomiast pozostałą część 
usytuowaną w terenach 1.ZR.4 nie 
uwzględniono ze względu na niezgodność z 
ustaleniami Studium. 
W terenach ZR obowiązuje zakaz realizacji 
zabudowy kubaturowej. 

49.

14.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na 
przekształcenie działki nr 54/2 
w końcowej wąskiej części 
oraz działki 58/1 na tereny 
budowlany. 

54/2 
58/1 

 
4.MN.1 

- X 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona . 
 
Teren oznaczony jako 2.MN.5:  
- stanowił teren budowlany w poprzednim 

nieobowiązującym planie,  



- został uwzględniony w Studium. 
W projekcie planu po rozpatrzeniu wszystkich 
uwag dotyczących tego terenu, 
przekwalifikowano go na 4.MN.1, w którym 
dopuszcza się m.in. 

- lokalizację zabudowy rekreacji 
indywidualnej, 

- lokalizację drewnianej tradycyjnej 
zabudowy w wyniku przeniesienia z innych 
terenów okolic gminy, 

- lokalizację zabudowy pensjonatowej do 20 
miejsc noclegowych.  

Równocześnie zapis uchwały w ustalenia 
przejściowych uwzględnia „grunty orne, dla 
których plan ustala nowe przeznaczenie, 
utrzymuje się w dotychczasowym uŜytkowaniu 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z 
planem.” 

50.

14.01.200
8 r. 

Wnosi o przekształcenie 
pozostałej części działki nr 50 
na tereny budowlane. 

50 
1.R.1 

1.ZR.2 
1.RM.1 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii 
przekwalifikowania całości pozostałej części 
działki nr 50 na tereny budowlane.  
 
Część działki bezpośrednio przylegającą do 
terenów 1.RM.1 włączono do wym. terenów 
budowlanych natomiast pozostałą część 
usytuowaną w terenach 1.R.1 i 1.ZR.2 nie 
uwzględniono ze względu na niezgodność z 
ustaleniami Studium. 
W terenach 1.R.1 dopuszcza się lokalizację 
zabudowy zagrodowej o specjalistycznym 
charakterze produkcji roślinnej lub zwierzęcej 
na terenie obsługiwanego areału natomiast w 
terenach ZR obowiązuje zakaz realizacji 
zabudowy kubaturowej.     

51.

14.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na 
przeznaczenie działki nr 964 
na tereny leśne – wnosi 
o pozostawienie działki jako 
grunty rolne. 

964 1.ZZL.1 X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii zmiany 
przeznaczenia z 1.ZZL.1 na 1.R. 
 
Działka ze względu na słabą klasę bonitacyjną 
gleb (RV i RVI) została uwzględniona w 
terenach ZZL – zalesień, zgodnie z 
ustaleniami Studium. 
Równocześnie zapis uchwały w ustaleniach 
przejściowych uwzględnia „grunty orne, dla 
których plan ustala nowe przeznaczenie, 
utrzymuje się w dotychczasowym uŜytkowaniu 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z 
planem.” 
 

52.

14.01.200
8 r. 

Nie wyraŜa zgody na 
przeznaczenie działki nr 963 
na tereny leśne – wnosi 
o pozostawienie działki jako 
grunty rolne. 

963 1.ZZL.1 - X 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii zmiany 
przeznaczenia z 1.ZZL.1 na 1.R. 
 
Działka ze względu na słabą klasę bonitacyjną 
gleb (RV i RVI) została uwzględniona w 
terenach ZZL – zalesień, zgodnie z 
ustaleniami Studium. 
Równocześnie zapis uchwały w ustaleniach 
przejściowych uwzględnia „grunty orne, dla 
których plan ustala nowe przeznaczenie, 
utrzymuje się w dotychczasowym uŜytkowaniu 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z 
planem.” 

53.

10.01.200
8 r. 

Wnosi o przeznaczenie działek 
nr 761/1, 762/1, 763/1, 764/1, 
765/1, 766/1 i 767/1 pod tereny 
budowlane na odcinku od drogi 
asfaltowej do rowu 
melioracyjnego. 

761/1 
762/1 
763/1 
764/1 
765/1 
766/1 
767/1 

1.R.5 
1.ZR.10 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii 
przekwalifikowania działki na odcinku od drogi 
asfaltowej do rowu melioracyjnego na tereny 
budowlane.  
 
Część działek uwzględniono w terenach 
1.RM.6 w wyłoŜonym projekcie planu 
natomiast pozostałą cześć usytuowaną w 
terenach 1.R.5 i 1.ZR.10 nie uwzględniono ze 
względu na niezgodność z ustaleniami 
Studium. 
W terenach 1.R.5 dopuszcza się lokalizację 
zabudowy zagrodowej o specjalistycznym 



charakterze produkcji roślinnej lub zwierzęcej 
na terenie obsługiwanego areału natomiast w 
terenach ZR obowiązuje zakaz realizacji 
zabudowy. 

54.

14.01.200
8 r. 

1. Wnosi o zakwalifikowanie 
działek nr 157/1, 157/2, 158/1, 
158/2, 159/1 i 160/1 na tereny 
budowlane. 
2. Wnosi o zmniejszenie linii 
zabudowy od projektowanej 
drogi 1.KDD.4 do 4 m od 
krawędzi jezdni. 
3. Proponuje umieszczenie 
rurociągu gazowego jak na 
załączniku graficznym oraz 
podciągnięcie gazociągu do 
terenów budowlanych. 
4. Wnosi o dopuszczenie usług 
mieszkaniowo-handlowo-
usługowych na działkach nr 
157/1, 158/1, 159/1, 160/1, 
2099/1, 2099/2 i 2099/3. 

157/1 
157/2 
158/1 
158/2 
159/1 
160/1 
2099/1 
2099/2 
2099/3 

1.KDD.4 
1.MN.9 
1.ZR.10 

X 
w części 

X 
w części 

 
Uwaga nieuwzgl ędniona  w kwestii 
zakwalifikowania wszystkich wym. działek na 
tereny budowlane, zmniejszenia linii zabudowy 
od drogi 1.KDD.4 na całym odcinku 
proponowanym w uwadze oraz sprzeciwu 
wobec przebiegu  projektowanego gazociągu.  
  

Wójt Gminy Górno rozstrzygnięciem o 
sposobie rozpatrzenia uwag z dnia 04 lutego 
2008 r. uwzględnił uwagę w części dotyczącej 
zakwalifikowania działek poza nr 157/2 i 158/2 
na tereny budowlane, a zmieniony projekt w 
tym zakresie wyłoŜył ponownie do publicznego 
wglądu (w okresie od 10 czerwca 2008 r. do 
30 czerwca 2008 r.).  
W związku z wejściem w Ŝycie Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. O udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w 
oparciu o art. 53 wystąpiono o uzgodnienie 
zakresu oraz stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Kielcach. W odpowiedzi (Pismo RDOŚ 
WPN.II-7041-132/09/mo z dnia 29 lipca 2009) 
instytucja zwróciła uwagę, iŜ na terenie gminy 
Górno wyznaczono m. in. nowy proponowany 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina 
Warkocza”, w obrębie którego zlokalizowane 
są siedliska niŜowych i górskich łąk 
uŜytkowanych ekstensywnie 6510. W związku 
z powyŜszym, w opracowywanym dokumencie 
mpzp naleŜało uwzględnić granice SOOS 
„Dolina Warkocza”. W wyniku 
przeprowadzonej analizy stwierdzono kolizje 
pomiędzy projektowaną zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną, a granicami w/w 
siedlisk Natura 2000.  
Utrzymanie w mpzp projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie 
siedliska byłoby sprzeczne z przepisami z 
zakresu ochrony środowiska i ochrony 
przyrody.  
Z uwagi na powyŜsze, w projekcie dokonano 
zmiany polegającej na rezygnacji z części 
nowych terenów osadniczych w granicach 
siedlisk Natura 2000 (m. in. na działkach nr 
157/1, 158/1, 159/1. 160/1) a tym samym 
nieuwzględniono uwagi w zakresie 
zakwalifikowania działek na tereny budowlane.  
Zmniejszono linię zabudowy od drogi 1.KDD.4 
do 4 m na odcinku ~ 120 m wymienionym 
odcinku drogi od strony drogi 1.KDG. Na 
dalszym odcinku utrzymano linię zabudowy jak 
w wyłoŜonym projekcie planu z uwagi na 
obowiązek zachowania przepisów 
szczególnych (tereny czyste bez zabudowy). 
Przebieg gazociągu zgodny jest z ustaleniami 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Górno. Nie umieszczenie projektowanego 
gazociągu w projekcie miejscowego planu było 
by niezgodne z ustaleniami studium, a tym 
samym wiązało by się z naruszeniem 
przepisów art. 15 ust.1 i art. 17 pkt 4 Ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Zwiększono powierzchnię uŜytkową 
dopuszczonych obiektów usługowych do 100 
m2 w wydzielonym terenie 1.MN.18 w którym 



usytuowana jest część wymienionych w 
uwadze działek. 

Uwagi, które wpłynęły w wyniku II wyłoŜenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 10 czerwca 2008 r. do 30 czerwca 2008 
r. (termin składania uwag do 14 lipca 2008 r.) 

55.

10.06.200
8 

Nie wyraŜa zgodny na budowę 
drogi 1.KDX.4 na działce 
1106/3. Na działce stoi dom.  

1106/3 1.KDX.4 - X 

nieuwzgl ędniona,   
poniewaŜ ciąg pieszo-jezdny oznaczony 
symbolem 1.KDX.4 jest niezbędny do 
prawidłowej obsługi komunikacyjnej działek 
budowlanych w nowych terenach MN. 
 
Dodatkowo wyjaśnia się, Ŝe pod ciąg pieszo-
jezdny 1.KDX.4 zajęto ~1m z działki 1106/3. 

56.

25.06.200
8 

Nie wyraŜa zgodny na budowę 
drogi 1.KDL.1 na działce nr 7.  7 1.KDL.1 - X 

 
nieuwzgl ędniona,   
poniewaŜ nie dotyczy fragmentu planu objętego 
ponownym wyłoŜeniem do publicznego wglądu i 
tym samym nie podlega rozpatrzeniu. 
 
Dodatkowo wyjaśnia się, Ŝe droga 1.KDL.1 jest 
niezbędna ze względu na zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach. 

57.

30.06.200
8 

Nie wyraŜa zgodny na budowę 
dróg wewnętrznych 1.KDX.1 i 
1.KDW.10 na działce nr 107/1. 

107/1 
1.KDX.1  
1.KDW.10 - X 

 
nieuwzgl ędniona,   
Droga 1.KDW.10 oraz ciąg pieszo-jezdny 
1.KDX.1 są niezbędne dla zabezpieczenia 
obsługi komunikacyjnej w nowych terenach 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
MN. 
Droga wraz z ciągiem pieszo-jezdnym 
poprowadzone zostały w obrębie działki 
częściowo w pasach technicznych od 
infrastruktury (istniejąca linia elektroenergetyczna 
napowietrzna oraz projektowana gazowa sieć 
przesyłowa). 

58.

02.07.200
8 

Nie wyraŜa zgody na 
planowaną drogę 3.KDW.3. Z 
działek istnieje wyjazd na 
drogę krajową. 

1187/4 
1186/6 

3.KDW.3 - X 

 
nieuwzgl ędniona,   
Ze względu na zapewnienie wymaganego 
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zgodnie z rozporządzeniem 
ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie ogranicza się liczbę i częstość 
zjazdów z dróg klasy „G” przez zapewnienie 
dojazdu z innych dróg niŜszych klas, 
szczególnie do terenów przeznaczonych pod 
nową zabudowę. W związku z powyŜszym 
droga 3.KDW.3 jest niezbędna dla 
zabezpieczenia obsługi komunikacyjnej dla 
terenów 1.MN.13 i 1.MN.14 przeznaczonych 
pod nową zabudowę.  

59.

02.07.200
8 

Nie wyraŜa zgody na 
planowaną drogę 3.KDW.3. Z 
działek istnieje wyjazd na 
drogę krajową. 

1184/2 
1185/2 

3.KDW.3 - X 

 
nieuwzgl ędniona,   
Ze względu na zapewnienie wymaganego 
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zgodnie z rozporządzeniem 
ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie ogranicza się liczbę i częstość 
zjazdów z dróg klasy „G” przez zapewnienie 
dojazdu z innych dróg niŜszych klas, 
szczególnie do terenów przeznaczonych pod 
nową zabudowę. W związku z powyŜszym 
droga 3.KDW.3 jest niezbędna dla 
zabezpieczenia obsługi komunikacyjnej dla 
terenów 1.MN.13 i 1.MN.14 przeznaczonych 
pod nową zabudowę.  

60.

11.07.200
8 

Nie wyraŜają zgodny na 
wydzielenie na działce nr 5 
terenu zieleni izolacyjnej 1.ZI.1 

5 1.ZI.1 - X 

 
nieuwzgl ędniona,   
poniewaŜ nie dotyczy fragmentu planu objętego 
ponownym wyłoŜeniem do publicznego wglądu i 
tym samym nie podlega rozpatrzeniu. 
 
Dodatkowo wyjaśnia się, Ŝe zapis uchwały w 



ustaleniach przejściowych uwzględnia „Tereny 
objęte planem, utrzymuje się w dotychczasowym 
uŜytkowaniu, do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem.” 

Uwagi, które wpłynęły w wyniku III wyłoŜenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 06 kwietnia 2010 r. do 27 kwietnia 2010 
r. (termin składania uwag do 12 maja 2010 r.) 

61.

11.05.201
0 

Składam uwagę do fragmentu 
projektu miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dotyczącego 
mojej działki nr ewid. geod. 
147/161 połoŜonej w 
miejscowości Górno, Gm. 
Górno. Nadmieniam, Ŝe 
zgodnie z uchwalonym przez 
Radę Gminy w Górnie w 2007 
roku „studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Górno” 
duŜy obszar tej działki został 
przewidziany pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, 
związaną z powiększeniem 
tzw. osiedla w Górnie. W tej 
sprawie poczyniłem juŜ pewne 
przedsięwzięcia i poniosłem 
koszty. 
Obecnie wyłoŜony do 
publicznego wglądu fragment 
miejscowego planu dotyczący 
tej działki przewiduje 
zmniejszenie planowanych 
terenów pod zabudowę 
mieszkaniową o około 3,0 ha tj. 
30 działek budowlanych. 
PowyŜsze podyktowane jest 
ponoć wprowadzeniem w 
ubiegłym roku między innymi 
na terenie mojej działki tzw. 
„obszarów Natura 2000”. 
Chcę stanowczo 
zaprotestować w tej sprawie 
oraz stwierdzić, Ŝe nikt ze mną 
jako właścicielem terenu nie 
uzgadniał, ani mnie nie pytał o 
zgodę w sprawie 
wprowadzenia takich obszarów 
na terenie mojej działki z 
zakazem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Wnoszę zatem o ponowne 
poprawienie projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa 
Górno, w części mojej działki 
zgodnie z ustaleniami „studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Górno”, 
uchwalonego w 2007 roku. 
Na obecny projekt 
miejscowego planu dotyczący 
mojej działki nie wyraŜam 
zgody. 

147/161 

1.ZR.10 
w 

Specjalny
m 

Obszarze 
Ochrony 
Siedlisk – 

dolina 
Warkocz 
w ramach 
systemu 
Natura 
2000 

- X 

Uwaga nieuwzgl ędniona , 
Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Górno, uchwalone w 2007 r. w zasadach 
zagospodarowania i kształtowania zabudowy 
dla terenów gminy, uwzględnia zapis - 
„Granice obszarów kierunkowego rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zagrodowej wyznaczonych na rysunku 
studium, naleŜy uściślić na etapie projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego mając na uwadze warunki w 
szczególności przepisów z zakresu ochrony 
środowiska, przyrody i ochrony gruntów 
rolnych i leśnych.” 
Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w 
obrębie Specjalnego Obszaru Ochrony 
Siedlisk „Dolina Warkocza” znajdującego się 
na liście Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, o której mowa w art. 27 ust. 1 
ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), co naleŜało 
uwzględnić w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Górno w obrębie sołectwa Górno. 
Większość powierzchni SOOS „Dolina 
Warkocza” zajmują „NiŜowe i górskie świeŜe 
łąki uŜytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 
elatioris)” wymienione w Załączniku I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w obrębie, 
których połoŜona jest działka 147/161. 
Zlokalizowanie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w obrębie przedmiotowej 
działki byłoby sprzeczne z przepisami z 
zakresu ochrony środowiska i ochrony 
przyrody.  

Uwagi, które wpłynęły w wyniku IV wyłoŜenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 26.11.2010 r. do 24.12.2010 r. (termin 
składania uwag do 07.01.2011 r.) 

62.

14.12.201
0 

Nie wyraŜam zgody na 
zaprojektowanie na mojej 
działce drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem 
1.KDX.2. 
Droga dochodzi tylko do mojej 
działki. I tak naprawdę czemu 
ona miałaby słuŜyć? Skoro ja i 
moi sąsiedzi posiadają własne 
drogi obsługujące teren 
mieszkaniowy i budowlany. 

1098/7 1.KDX.2 - x 

Uwaga nieuwzgl ędniona. 
Zgłoszona uwaga nie dotyczy przedmiotu 
dokonanych zmian. 
Ponowne wyłoŜenie projektu planu związane 
było z wprowadzeniem zmian do projektu 
uchwały w zakresie określenia zasad 
lokalizowania inwestycji celu publicznego z 
zakresu łączności publicznej wyraŜonych w 
ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. 
U. z 2010r. nr 106 poz. 675). 



Wszystkie drogi juŜ istnieją, a 
ta zaprojektowana jedynie 
wprowadza zamęt i 
utrudnienie. Nigdy nie 
powstanie, bo komu i po co? 
W miejscu zaprojektowania 
drogi, tylko ten teren nadaje się 
pod zabudowę, a w dalszej 
części teren jest zalewowy. 
Istnienie tej drogi wyklucza 
przydatność działki pod 
zabudowę. 
Proszę o pozytywne 
rozpatrzenie mojej prośby. 

Zgodnie z zawiadomieniem o wyłoŜeniu 
projektu miejscowego planu do publicznego 
wglądu uwaga do projektu winna dotyczyć 
wprowadzonych zmian. 
 
Dodatkowo wyjaśnia się, Ŝe ciąg pieszo-
jezdny oznaczony symbolem 1.KDX.2 jest 
niezbędny do prawidłowej obsługi 
komunikacyjnej działek budowlanych w 
nowych terenach MN. 

63.

20.12.201
0 

Po zapoznaniu się z planem 
zagospodarowania dla Gminy 
Górno w miejscowości Górno 
Zawada. 
Ponownie nie wyraŜam zgody 
na to aby na mojej działce nr 
1097, powstała droga 1.KDX.2. 

1097 1.KDX.2 - x 

Uwaga nieuwzgl ędniona. 
Zgłoszona uwaga nie dotyczy przedmiotu 
dokonanych zmian. 
Ponowne wyłoŜenie projektu planu związane 
było z wprowadzeniem zmian do projektu 
uchwały w zakresie określenia zasad 
lokalizowania inwestycji celu publicznego z 
zakresu łączności publicznej wyraŜonych w 
ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. 
U. z 2010r. nr 106 poz. 675). 
Zgodnie z zawiadomieniem o wyłoŜeniu 
projektu miejscowego planu do publicznego 
wglądu uwaga do projektu winna dotyczyć 
wprowadzonych zmian. 
 
Dodatkowo wyjaśnia się, Ŝe ciąg pieszo-
jezdny oznaczony symbolem 1.KDX.2 jest 
niezbędny do prawidłowej obsługi 
komunikacyjnej działek budowlanych w 
nowych terenach MN. 

64.

30.12.201
0 

Po zapoznaniu się z 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego nie wyraŜamy 
zgody na projektowanie drogi 
1.KDL.1 na mojej działce o 
numerze ewidencyjnym 7 w 
Miejscowości Górno. 

7 1.KDL.1 - x 

Uwaga nieuwzgl ędniona. 
Zgłoszona uwaga nie dotyczy przedmiotu 
dokonanych zmian. 
Ponowne wyłoŜenie projektu planu związane 
było z wprowadzeniem zmian do projektu 
uchwały w zakresie określenia zasad 
lokalizowania inwestycji celu publicznego z 
zakresu łączności publicznej wyraŜonych w 
ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. 
U. z 2010r. nr 106 poz. 675). 
Zgodnie z zawiadomieniem o wyłoŜeniu 
projektu miejscowego planu do publicznego 
wglądu uwaga do projektu winna dotyczyć 
wprowadzonych zmian. 
 
Dodatkowo wyjaśnia się, Ŝe droga 1.KDL.1 
jest niezbędna ze względu na zabezpieczenia 
dostępności komunikacyjnej do działek 
budowlanych w nowych terenach. 

 


