
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...............
Rady Miasta Hajnówka z dnia …........... 2011r.

WYKAZ  UWAG  ZGŁOSZONYCH NA  PODSTAWIE  ART.11,  PKT. 11    USTAWY  Z  DNIA 27 MARCA 2003r.
O  PLANOWANIU  I  ZAGOSPODAROWANIU  PRZESTRZENNYM  DO  WYŁOŻONEGO  PROJEKTU  ZMIANY STUDIUM

UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  MIASTA  HAJNÓWKA
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Nazwisko i 
imię,

nazwa jed-
nostki organi-

zacyjnej
i adres zgła-
szającego 

uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga

Ustalenia
 projektu zmiany stu-
dium dla nieruchomo-

ści, której dotyczy uwa-
ga

Rozstrzygnięcie Burmistrza 
Miasta Hajnówka 

w sprawie 
rozpatrzenia  uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
Hajnówka

załącznik do 
Uchwały Nr …................
z dnia …............ 2011r. Uwagi

Uwaga 
uwzględniona

Uwaga 
nie-

uwzględniona

Uwaga 
uwzględniona

Uwaga 
nie-

uwzględniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.. 26.08.
2010r.
.

Mieszkańcy 
ulic: Dalekiej, 
Akacjowej i 
Dębowej w 
Hajnówce.

Mieszkańcy  ulic:  Dalekiej, 
Akacjowej  i   Dębowej  w 
Hajnówce  -   nie  wyrażają 
zgody na zmianę przezna-
czenia terenu pod zabudo-
wę przemysłowo-usługową.
Chcą,  aby  teren  pozostał 
jako pas zieleni izolacyjnej.

Rejon 
ul.Szosa 

Kleszczelow-
ska

(teren obok 
ZZO)

Działki 121, 
122, 123, 132, 

133, 134.

Zmiana  przeznaczenia 
terenu z przeznaczenia 
obecnego pod zabudo-
wę  usługową  (U)  z 
przeznaczeniem  pod 
zabudowę  przemysło-
wo-usługową (P/U).
(rezerwa  terenu  pod 
przemysł).
Działki: 
121,122,123,132,133 
134.

pozytywnie W  chwili  obecnej 
teren działek obję-
tych  uwagą 
mieszkańców  jest 
przeznaczony pod 
zabudowę   usłu-
gową.
Pasy zieleni izola-
cyjnej  dla istnieją-
cego  wysypiska 
(docelowo  prze-
znaczonego  do 
rekultywacji)  oraz 
budowanego   za-
kładu  przewidzia-
ne  są  na  terenie 
ZZO.
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2.. 27.08.
2010r.

Jadwiga
i Eugeniusz 
Wiluk
ul.Akacjowa 5
Hajnówka

Mieszkańcy zgłaszają wnio-
sek o pozostawienie do-
tychczasowego użytkowa-
nia terenu  rolnego  ( R ), 
dla części działki nr 154/3 
położonej przy ul.Akacjowej 
w Hajnówce.
Chcą,  aby  teren  pozostał 
jako  pas  oddzielający  ich 
zabudowania od istniejące-
go wysypiska śmieci – po-
zostawiony jako teren wol-
ny od zabudowy.

Rejon 
ul.Szosa 

Kleszczelow-
ska

część działki 
154/3.

Zmiana przeznaczenia 
terenu z przeznaczenia 
obecnego  pod tereny 
rolne z przeznacze-
niem na zabudowę 
przemysłowo-usługową 
P/U.
(rezerwa terenu pod 
przemysł)
- część działki 154/3.

pozytywnie

3.. 19.04.
2011r.
.

Mieszkańcy 
ulic: Dalekiej, 
Akacjowej i 
Dębowej w 
Hajnówce.

Mieszkańcy  ulic:  Dalekiej, 
Akacjowej  i   Dębowej  w 
Hajnówce  -   nie  wyrażają 
zgody na zmianę przezna-
czenia terenu pod zabudo-
wę przemysłowo-usługową.
Chcą,  aby  teren  pozostał 
jako pas zieleni izolacyjnej.

Rejon 
ul.Szosa 

Kleszczelow-
ska

(teren obok 
ZZO)

Działki 121, 
122, 123, 132, 

133, 134 i 
154/3.

Zmiana  przeznaczenia 
terenu z przeznaczenia 
obecnego pod zabudo-
wę  usługową  (U)  z 
przeznaczeniem  pod 
zabudowę  przemysło-
wo-usługową (P/U).
(rezerwa  terenu  pod 
przemysł).
Działki: 
121,122,123,132,133 
134 i 154/3.

pozytywnie

Załączniki:

-  zbiór wniosków zamieszczonych w wykazie ...................................................................
 (podpis Burmistrza Miasta)
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