
ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 r.  

WÓJTA GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 07.03.2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 

994 ze zm.) oraz art. 7, art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Postanawia się o rozpatrzeniu uwag złożonych do wyłożonego projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXVII/182/17 Rady 

Gminy Łubniany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany i uchwały Nr XXXIV/239/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 

stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany dotyczącej przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany. 

2. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag określa załącznik do Zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Łubniany 

Paweł Wąsiak



Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łubniany 

Nr .42/2019... z dnia 07 .03. 2019 r. 

  

WWYYKKAAZZ  UUWWAAGG    

WWNNIIEESSIIOONNYYCCHH  DDOO  WWYYŁŁOOŻŻOONNEEGGOO  DDOO  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  WWGGLLĄĄDDUU  PPRROOJJEEKKTTUU  MMIIEEJJSSCCOOWWEEGGOO  PPLLAANNUU  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  

MMIIEEJJSSCCOOWWYY  PPLLAANN  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  WWSSII  ŁŁUUBBNNIIAANNYY    

((wwyyłłoożżeenniiee  ddoo  ppuubblliicczznneeggoo  wwgglląądduu  oodd  33  ssttyycczznniiaa  22001199  rr..  ddoo  3311  ssttyycczznniiaa  22001199  rr..,,  zzbbiieerraanniiee  uuwwaagg  ddoo  1155  lluutteeggoo  22001199  rr..))  

  

L.P. 
NR 

UWAGI 

DATA 

WPŁYWU 

UWAGI 

NAZWISKO I IMIĘ, NAZWA 

JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

I ADRES ZGŁASZAJĄCEGO 

UWAGĘ* 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

USTALENIA PROJEKTU PLANU 

DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ 

DOTYCZY UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA GMINY 

ŁUBNIANY 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

UWAG 
UWAGI 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 

1/1 14.01.2019  
Wnosi o rozszerzenie i zmianę przeznaczenia dla 
działek na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

241 

6RM -  tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych. 

  

Uwaga nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi i włączenie środkowej 
części działki do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 

2 

1/2 14.01.2019  
Wnosi o rozszerzenie i zmianę przeznaczenia dla 
działek na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

259 

6RM -  tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych. 

  

Uwaga nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi i włączenie środkowej 
części działki do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 

3 
2 14.01.2019  

Prosi o zmianę przeznaczenia działki na tereny pod 
zabudowę mieszkalno usługową. 

465 -   
Uwaga bezprzedmiotowa.  

Działka znajduje się poza granicami opracowania planu. 

4 

3 23.01.2019  

Prosi o zaznaczenie pozostałej części działki na teren 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 
umożliwienie wybudowania na części działki zakładu 
stolarskiego (usługowo - produkcyjnego). 

396 

12MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
1RM -  tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych.,  
4R - tereny rolnicze. 

  

 Uwaga uwzględniona. Wnioskowaną część działki włączono do 
terenów MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W ramach 
terenów MN jako przeznaczenie dopuszczalne ustalono zabudowę 
usługową i zgodnie z definicją z § 2 pkt 26 projektu uchwały poprzez 
zabudowę usługową rozumie sie również usługi rzemiosła czym jest 
stolarstwo. 

5 

4 25.01.2019  

Prosi o zmianę przeznaczenia części działki z terenów 
3UO - zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów) na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

728 

55MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
3UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów i 
magazynów. 

  

Uwaga nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi i włączenie środkowej 
części działki do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 

6 
5 30.01.2019  

Prosi o przeznaczenie pozostałej części działki 
z terenu rolnego na teren budownictwa 
mieszkaniowego. 

587/8 
9MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
8R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi i włączenie całej działki 
do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej naruszałoby 
ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 

7 
6 04.02.2019  

Prosi o przeznaczenie pozostałej części działki jako 
działki budowlanej . 

597/3 
9MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
8R - tereny rolnicze. 

  

 Uwaga nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi i włączenie całej działki 
do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej naruszałoby 
ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 

8 

7/1 04.02.2019  
Wnosi o rozszerzenie i zmianę przeznaczenia dla 
działek na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

241 

6RM -  tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych. 

  

Uwaga nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi i włączenie środkowej 
części działki do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 

9 

7/2 04.02.2019  
Wnosi o rozszerzenie i zmianę przeznaczenia dla 
działek na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

259 

6RM -  tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych. 

  

Uwaga nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi i włączenie środkowej 
części działki do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 



10 

8 11.02.2019  
Prosi o przesunięcie linii zmieniającej przeznaczenie 
terenu z części rolnej na mieszkaniową 
jednorodzinną. 

575/1 
9MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
8R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi i włączenie całej działki 
do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej naruszałoby 
ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 

11 

9 11.02.2019  

W związku z błędnym wpisaniem budynku 
mieszkalnego ul. Opolska 56 jako plebania, która 
mieści sie przy ul. Opolskiej 86, proszą o wykreślenie 
budynku z rejestru zabytków. 

311 
16MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,   

Uwaga uwzględniona. Skorygowano oznaczenie obiektu wpisanego do 
gminnej ewidencji zabytków. 

12 

10 11.02.2019  
Proszą o uogólnienie zapisów projektu uchwały 
w zakresie melioracyjnych urządzeń wodnych zgodnie 
z załącznikiem graficznym. 

- -   

Uwaga uwzględniona. W tekście uchwały w rozdziale 3 § 3 ust. 1 pkt 1 
lit. f  dodano zapis nakazujący zachowanie istniejących cieków wodnych 
na obszarze objętym planem, natomiast definicja cieku wodnego została 
ustalona w § 2 pkt 2.  

13 

11 12.02.2019  

W związku z błędnym wpisaniem budynku 
mieszkalnego ul. Opolska 56 jako plebania, która 
mieści sie przy ul. Opolskiej 86, prosi o prawidłowe 
oznaczenie obiektu na rysunku. 

331 
6MU - tereny zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej.   

Uwaga uwzględniona. Skorygowano oznaczenie obiektu wpisanego do 
gminnej ewidencji zabytków. 

14 

12 12.02.2019  
Prosi o zmianę zapisów w rozdziale 3 paragraf 5 ust 1 
pkt 2 lit a wykreślając część zapisów dotyczących 
granic przyległych do dróg publicznych. 

- -   

Uwaga nieuwzględniona. Wykreślenie części ustalenia dotyczącego 
lokalizacji obiektów w granicach działek lub 1,5 m od ich granic 
przylegających do dróg publicznych wpłynie negatywnie na ład 
przestrzenny oraz może w przyszłości utrudnić realizację poszerzenia 
dróg publicznych. 

15 

13 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  



16 

14/1 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

17 

14/2 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

18 

15 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenie o symbolu 15U. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy. 

19 

16 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 

20 

17/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

21 

17/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 



22 

18 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenie o symbolu 15U. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy. 

23 

19 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  

24 

20 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 

25 

21/1 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

26 

21/2 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

27 

22/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany 
określającego przeznaczenie działek jako tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów i 
magazynów lub naniesienie zmiany przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 



28 

22/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany 
określającego przeznaczenie działek jako tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów i 
magazynów lub naniesienie zmiany przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

29 

23 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie projektu MPZP wsi Łubniany ze 
względu na fakt, że nie została wyznaczona droga na 
wymienionych działkach. 

636/4, 637/2, 635/2 

5KDD - tereny dróg publicznych 
klasy „dojazdowa”; 
8R - tereny rolnicze, 
9MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

 Uwaga częściowo uwzględniona. Droga o symbolu 5KDD została 
wyznaczona w liniach rozgraniczających o parametrach 10,0 m 
zgodnych z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Droga została wyznaczona na między 
innymi na działkach o numerach  636/3, 637/1, 533, 635/1 oraz 
częściowo na działkach o numerach 636/4, 637/2, 535/2, 634/2, 635/2. 
Wyznaczanie drogi dojazdowej o większych parametrach szerokości niż 
10,0 m nie jest potrzebne zarówno ze względów użytkowych jak 
i ekonomicznych, co było by nieuzasadnione ze względu na wyższy 
koszt wykupu tych terenów przez gminę. 

30 

24 15.02.2019  
Wnosi o wyznaczenie w planie drogi na wymienionych 
działkach. 

636/4, 637/2, 635/2 

5KDD - tereny dróg publicznych 
klasy „dojazdowa”; 
8R - tereny rolnicze, 
9MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

 Uwaga częściowo uwzględniona. Droga o symbolu 5KDD została 
wyznaczona w liniach rozgraniczających o parametrach 10,0 m 
zgodnych z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Droga została wyznaczona na między 
innymi na działkach o numerach  636/3, 637/1, 533, 635/1 oraz 
częściowo na działkach o numerach 636/4, 637/2, 535/2, 634/2, 635/2. 
Wyznaczanie drogi dojazdowej o większych parametrach szerokości niż 
10,0 m nie jest potrzebne zarówno ze względów użytkowych jak 
i ekonomicznych, co było by nieuzasadnione ze względu na wyższy 
koszt wykupu tych terenów przez gminę. 
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25 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie projektu MPZP wsi Łubniany ze 
względu na fakt, ze nie została wyznaczona droga na 
wymienionych działkach. 

636/4, 637/2, 635/2 

5KDD - tereny dróg publicznych 
klasy „dojazdowa”; 
8R - tereny rolnicze, 
9MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

 Uwaga częściowo uwzględniona. Droga o symbolu 5KDD została 
wyznaczona w liniach rozgraniczających o parametrach 10,0 m 
zgodnych z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Droga została wyznaczona na między 
innymi na działkach o numerach  636/3, 637/1, 533, 635/1 oraz 
częściowo na działkach o numerach 636/4, 637/2, 535/2, 634/2, 635/2. 
Wyznaczanie drogi dojazdowej o większych parametrach szerokości niż 
10,0 m nie jest potrzebne zarówno ze względów użytkowych jak 
i ekonomicznych, co było by nieuzasadnione ze względu na wyższy 
koszt wykupu tych terenów przez gminę. 
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26 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie projektu MPZP wsi Łubniany ze 
względu na fakt, ze nie została wyznaczona droga na 
wymienionych działkach. 

636/4, 637/2, 635/2 

5KDD - tereny dróg publicznych 
klasy „dojazdowa”; 
8R - tereny rolnicze, 
9MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

 Uwaga częściowo uwzględniona. Droga o symbolu 5KDD została 
wyznaczona w liniach rozgraniczających o parametrach 10,0 m 
zgodnych z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Droga została wyznaczona na między 
innymi na działkach o numerach  636/3, 637/1, 533, 635/1 oraz 
częściowo na działkach o numerach 636/4, 637/2, 535/2, 634/2, 635/2. 
Wyznaczanie drogi dojazdowej o większych parametrach szerokości niż 
10,0 m nie jest potrzebne zarówno ze względów użytkowych jak 
i ekonomicznych, co było by nieuzasadnione ze względu na wyższy 
koszt wykupu tych terenów przez gminę. 

33 

27 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie projektu MPZP wsi Łubniany ze 
względu na fakt, ze nie została wyznaczona droga na 
wymienionych działkach. 

636/4, 637/2, 635/2 

5KDD - tereny dróg publicznych 
klasy „dojazdowa”; 
8R - tereny rolnicze, 
9MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

 Uwaga częściowo uwzględniona. Droga o symbolu 5KDD została 
wyznaczona w liniach rozgraniczających o parametrach 10,0 m 
zgodnych z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Droga została wyznaczona na między 
innymi na działkach o numerach  636/3, 637/1, 533, 635/1 oraz 
częściowo na działkach o numerach 636/4, 637/2, 535/2, 634/2, 635/2. 
Wyznaczanie drogi dojazdowej o większych parametrach szerokości niż 
10,0 m nie jest potrzebne zarówno ze względów użytkowych jak 
i ekonomicznych, co było by nieuzasadnione ze względu na wyższy 
koszt wykupu tych terenów przez gminę. 



34 

28 15.02.2019  

Prosi o wykreślenie w rozdziale 5 paragraf 7 ust 3 pkt 
2 wyrazu ogrodzeń i dopisać w brzmieniu " 
w przypadku powiększenia cmentarza ogrodzenie 
dostosować do istniejącego ogrodzenia formą 
i z podobnych materiałów". 

1008, 1009, 1010/2, 
1011 

1ZC - teren cmentarza, 
23R - tereny rolnicze. 

  

 Uwaga nieuwzględniona. Zdaniem Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków elementami podlegającymi ochronie 
konserwatorskiej są zarówno kompozycja zieleni, układ cmentarza, jak 
również powierzchnia jaką zajmuje wyznaczona istniejącym 
ogrodzeniem i kształt i taki powinien pozostać. Nie dopuszczono 
przesunięcia istniejącego ogrodzenia. Rozbudowa cmentarza będzie 
możliwa, ale jako nowa część z osobnym ogrodzeniem. Określenie 
materiału, z jakiego powinno zostać zrealizowane ogrodzenie nowej 
części cmentarza przekracza władztwo planistyczne gminy. 
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29 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 

36 

30 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  

37 

31 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 

38 

32/1 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

39 

32/2 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 



40 

33 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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34/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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34/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

43 

35/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

44 

35/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

45 

36/1 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 



46 

36/2 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

47 

37 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  

48 

38 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  

49 

39/1 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

50 

39/2 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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40/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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40/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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41/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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41/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 

i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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42/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 

i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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42/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 

i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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43/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 

i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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43/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 

i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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44/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 

i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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44/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 

i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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45/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 

i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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45/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 

i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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46 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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47 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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48 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 

66 

49/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 

i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 



67 

49/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 

i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

68 

50 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  

69 

51 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 

70 

52 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  

71 

53 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 

72 

54 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  



73 

55/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

74 

55/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

75 

56/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

76 

56/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

77 

57 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  



78 

58 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 

79 

59/1 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

80 

59/2 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

81 

60/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

82 

60/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

83 

61/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 



84 

61/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

85 

62/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

86 

62/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

87 

63/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

88 

63/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

89 

64 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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65 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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66/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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66/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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67/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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67/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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68/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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68/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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69/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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69/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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70/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 

i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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70/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 

w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 

zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 

i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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71 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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72/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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72/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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73 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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74 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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75/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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75/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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76 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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77 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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78 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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79 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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80/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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80/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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81/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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81/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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82 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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83 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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84 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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85 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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86 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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87/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

122 

87/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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88 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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89 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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90 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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91/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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91/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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92 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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93 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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94/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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94/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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95 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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96 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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97/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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97/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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98/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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98/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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99/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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99/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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100/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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100/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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101 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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102 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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103 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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104/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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104/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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105 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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106 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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107/1 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

150 

1072 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

151 

108/1 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej  lub tereny 
rekreacyjne. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  

152 

108/2 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 8 PU 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub tereny 
rekreacyjne. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

153 

108/3 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 9 PU 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub tereny 
rekreacyjne. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 



154 

109/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

155 

109/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

156 

110/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

157 

110/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

158 

111 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  

159 

112 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 



160 

113/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

161 

113/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

162 

114/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

163 

114/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

164 

115/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

165 

115/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 



166 

116 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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117/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

168 

117/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

169 

118 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 

170 

119/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

171 

119/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 



172 

120/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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120/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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121 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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122/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

176 

122/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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123 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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124 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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125/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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125/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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126/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

182 

126/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 



183 

127 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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128/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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128/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

186 

129 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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130/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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130/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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131/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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131/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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132 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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133/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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133/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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134 15.02.2019  
 Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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135/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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135/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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136/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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136/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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137/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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137/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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138/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

202 

138/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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139/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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139/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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140/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

206 

140/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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141 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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142 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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143 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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144 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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145 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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146/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 



213 

146/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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147/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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147/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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148/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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148/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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149 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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150 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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151/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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151/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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152 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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153 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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154/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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154/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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155/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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155/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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156/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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156/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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157/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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157/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

232 

158/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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158/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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159 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 

235 

160/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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160/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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161/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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161/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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162 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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163/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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163/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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164/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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164/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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165 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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166 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  

246 

167 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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168/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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168/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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169/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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169/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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170 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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171 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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172/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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172/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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173/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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173/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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174 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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175 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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176/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

260 

176/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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177 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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178 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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179 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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180/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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180/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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181/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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181/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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182 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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183/1 15.02.2019  

 Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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183/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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184 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U w 
projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na tereny 
zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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185 15.02.2019  
 Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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186/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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186/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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187 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  

276 

188/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

277 

188/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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189/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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189/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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190 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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191/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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191/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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192/1 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej  lub tereny 
rekreacyjne. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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192/2 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 8 PU 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub tereny 
rekreacyjne. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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192/3 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 9 PU 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub tereny 
rekreacyjne. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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193 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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194 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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195/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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195/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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196/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

291 

196/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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197 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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198/1 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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198/2 15.02.2019  
Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 
terenach o symbolach 8UP i 9UP. 

1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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199/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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199/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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200 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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201 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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202/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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202/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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203 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  
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204 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 
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205/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 
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205/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

305 

206 15.02.2019  
Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowej. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 

306 

207 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  

307 

208/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

308 

208/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 



309 

209 15.02.2019  

Wnosi o pozostawienie dotychczasowego rolniczego 
przeznaczenia terenu oznaczonego jako 15 U 
w projekcie planu lub o zmianę przeznaczenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowo 
mieszkaniowej z naciskiem na usługi nieuciążliwe. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze.   

Działki włączono do terenów R - rolniczych, pozostawiając teren jako 
rezerwa dla terenów inwestycyjnych na perspektywiczne potrzeby 
rozwoju gminy.  

310 

210/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

311 

210/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

312 

211/1 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

313 

211/2 15.02.2019  

Wnosi o odrzucenie MPZP wsi Łubniany w całości, 
w którym określa się przeznaczenie działek na tereny 
zabudowy usługowo - produkcyjnej, składów 
i magazynów lub przeznaczenie tych działek na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
mieszkaniowo - usługowej. 

 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP- tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

314 

212/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 



315 

212/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

316 

213/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

317 

213/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

318 

214/1 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

319 

214/2 15.02.2019  

Wnosi o zmianę warunków możliwości zabudowy na 

terenach o symbolach 8UP i 9UP. 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

 
 Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

320 

215/1 15.02.2019  
Wnosi o naniesienie zmiany przeznaczenia terenu 
określonego 15U, 8UP i 9UP na tereny zabudowy 
usługowej o charakterze nieuciążliwym. 

1171/4, 1171/3, 
1171/5, 1170/19, 
1171/2 

15U - tereny zabudowy usługowej, 
35R - tereny rolnicze. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona. Procedurę sporządzania MPZP dla 
wsi Łubniany można kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma 
potrzeby przerywania opracowywania planu aby zrezygnować 
z przeznaczania jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
Wnioskowane działki włączono do terenów R - rolniczych, 
pozostawiając teren jako rezerwa dla terenów inwestycyjnych na 
perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy. 



321 

215/2 15.02.2019  

Wnosi o naniesienie zmiany przeznaczenia terenu 

określonego 15U, 8UP i 9UP na tereny zabudowy 

usługowej o charakterze nieuciążliwym. 
 1164/7, 1164/8, 
1164/5 1163, 1162 

8UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów,  
83MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

322 

215/3 15.02.2019  

Wnosi o naniesienie zmiany przeznaczenia terenu 

określonego 15U, 8UP i 9UP na tereny zabudowy 

usługowej o charakterze nieuciążliwym. 
 1167, 1164/9, 
1164/10 

9UP - tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej, składów 
i magazynów, 

  

Uwaga częściowo uwzględniona.  
1) Procedurę sporządzania MPZP dla wsi Łubniany można 
kontynuować poprzez uwzględnienie uwag. Nie ma potrzeby 
przerywania opracowywania planu aby zrezygnować z przeznaczania 
jakiegoś  terenu na tereny inwestycyjne lub inne. 
2) Teren usługowo - produkcyjny został wyznaczony zgodnie 
z ustaleniami studium i uwzględnia tereny wyznaczone w poprzednich 
planach miejscowych. 
3) Włączenie działek do terenów MN - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
naruszałoby ustalenia SUiKZP gminy Łubniany. 
4) Skorygowano parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dostosowując odpowiednie wartości parametrów 
i wskaźników dla poszczególnych terenów UP. 

Załączniki: 

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


