
Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLI/327/09 
Rady Miejskiej w Kamieńsku 
 z dnia 17 lipca 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNI ĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imię nazwa 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 28.05.2009 r. Matuszczyk 

Stanisław  
ul. Armii 
Krajowej 53/31 
42-200 
Częstochowa 

Prośba o ujęcie działek w 
„Studium” jako tereny pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

Kamieńsk obręb 
10 
działki nr ewid. 
15/1, 15/2, 15/3, 
15/4, 15/5, 15/6, 
15/7, 15/8, 15/9, 
15/10, 15/11, 
15/12, 15/13, 
15/14, 15/15, 
15/16, 15/17, 
15/18, 15/19 

tereny rolne o 
niŜszych i 
wyŜszych 
klasach 
bonitacyjnych, 
tereny 
przeznaczone 
do zalesienia 

tak     

2 29.05.2009 r. Walczak 
Krzysztof 
Ochocice 88 
97-360 Kamieńsk 

Prośba o przeznaczenie 
działek w „Studium” do 
zalesienia 

Gorzędów 
działki nr ewid. 
18, 21, 22, 45, 48, 
49 

tereny rolne o 
wyŜszych 
klasach 
bonitacyjnych 

tak    naleŜy 
pozostawić 
strefę wolną 
od zalesienia 
wzdłuŜ linii 
elektroener-
getycznej 
400 kV 

3 4.06.2009 r. Jędrzejczyk Marek 
os. Dolnośląskie 
337/18 
97-400 Bełchatów 

Prośba o ujęcie działki w 
„Studium” jako teren do 
zalesienia 

Koźniewice 
działka nr ewid. 
670/2 

tereny 
zabudowy 
zagrodowej, 
tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
tereny 
zabudowy 
produkcyjno- 
-usługowej, 
składów  
i magazynów 

 tak  tak  

4 10.06.2009 r. Fornalski Henryk 
ul. Stara Droga 68 
97-500 Radomsko 

Prośba o ujęcie działki w 
„Studium” jako: 
1. Tereny zabudowy 
produkcyjno-usługowej, 
składów i magazynów z 
wyjątkiem gospodarki 
odpadami. 
2. Tereny eksploatacji 
kopalin. 

Barczkowice 
działka nr ewid. 
386 

tereny rolne o 
niŜszych 
klasach 
bonitacyjnych, 
lasy, 
udokumento-
wane złoŜa 
surowców 
naturalnych 

tak     

5 10.06.2009 r. Elektrownia 
Wiatrowa 
Kamieńsk  
Sp. z  o. o. 
ul. Wieluńska 
50/25  
97-360 Kamieńsk 

Prośba o wprowadzenie w 
„Studium” lokalizacji 
masztu kratownicowego 
dla potrzeb monitoringu 
obszarów leśnych 

Piła Ruszczyńska 
działka nr ewid. 
310/1 

tereny leśne, 
teren parku 
wiatrowego 

tak     



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6 12.06.2009 r. Hołówka Danuta 

i Waldemar 
ul. Osiedle 
Solicowo 4/1 
58-310 Szczawno 
Zdrój 

Prośba o ujęcie działek w 
„Studium” jako tereny pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

Kamieńsk obręb 
6 
działki nr ewid. 
a)20, 
b)57 

a)tereny 
zabudowy 
zagrodowej 
tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
tereny rolne o 
wyŜszych 
klasach 
bonitacyjnych, 
tereny 
trwałych 
uŜytków 
zielonych, 
zadrzewień, 
dolin 
rzecznych 
b)tereny 
trwałych 
uŜytków 
zielonych, 
zadrzewień, 
dolin 
rzecznych 

 a)tak 
b)tak 

 a)tak 
b)tak 

a)w 
północnej 
części działki 
przewidziano 
tereny 
zabudowy 
zagrodowej, 
tereny 
zabudowy 
mieszkanio-
wej 
jednorodzin-
nej 

7. 6.07.2009 r. Krupiński Jerzy 
ul. Słowackiego 
113 
97-360 Kamieńsk 

Prośba o ujęcie działki w 
„Studium” pod zalesienie 

Kamieńsk obręb 
10 
działka nr ewid. 
22 

tereny rolne o 
niŜszych i 
wyŜszych 
klasach 
bonitacyjnych, 
tereny 
przeznaczone 
do zalesienia 

    uwaga 
bezprzedmio-
towa, w 
wyłoŜonym 
projekcie 
Ŝądanie było 
juŜ spełnione 

8. 13.07.2009 r. Pyrgiel Hubert 
Os. 
Dolnoślaskie135/9 
97-400 Bełchatów 

Prośba o ujęcie działek w 
„Studium” jako tereny pod 
zabudowę produkcyjną i 
usługowa oraz tereny 
magazynowe 

Huta Porajska 
działki nr ewid. 
a) 120, 121/1 
b) 128 

a) udokumen-
towane złoŜa 
surowców 
naturalnych, 
tereny 
trwałych 
uŜytków 
zielonych, 
zadrzewień, 
dolin 
rzecznych, 
tereny rolne o 
niŜszych 
klasach 
bonitacyjnych, 
tereny 
przeznaczone 
do zalesienia 
b) tereny 
zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej 
tereny 
trwałych 
uŜytków 
zielonych, 
zadrzewień, 
dolin 
rzecznych, 
tereny rolne o 
niŜszych 
klasach 
bonitacyjnych, 
tereny 
przeznaczone 
do zalesienia 

b)tak a)tak  a)tak uwagę 
rozstrzygnię-
to negatywnie 
dla działek nr 
ewid. 120 i 
121/1 ze 
względu na 
ład 
przestrzenny, 
tereny 
trwałych 
uŜytków 
zielonych, 
zadrzewień, 
dolin 
rzecznych, 
udokumento
wane złoŜa 
surowców 
naturalnych 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9. 13.07.2009 r. Kurowski Jan Prośba o ujecie działki w 

„Studium” jako terenu pod 
powierzchniową 
eksploatację surowców 

Szpinalów 
działka nr ewid. 
486 

tereny rolne o 
niŜszych i 
wyŜszych 
klasach 
bonitacyjnych 

 tak  tak bezpośrednie 
sąsiedztwo 
zabudowy 
mieszkanio-
wej 

10. 13.07.2009 r. Ziemba Kazimierz 
ul. Ludowa 33 
97-360 Kamieńsk 

Prośba o ujęcie działki w 
„Studium” jako tereny pod 
zabudowę 

Koźniewice 
działka nr ewid. 
837/3 

tereny rolne o 
wyŜszych 
klasach 
bonitacyjnych 

tak     

11. 13.07.2009 r. Ziemba Kazimierz 
ul. Ludowa 33 
97-360 Kamieńsk 

Prośba o ujęcie działek w 
„Studium” jako tereny: 
a)pod zabudowę 
b)pod zalesienie 

Siódemka 
działki nr ewid. 
a) 21 
b) 89 

a) tereny 
zabudowy 
zagrodowej, 
tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) tereny rolne 
o niŜszych 
klasach 
bonitacyjnych, 
tereny 
przeznaczone 
do zalesienia 

    uwaga 
bezprzedmio-
towa, w 
wyłoŜonym 
projekcie 
Ŝądanie było 
juŜ spełnione 

12. 13.07.2009 r. Ziemba Kazimierz 
ul. Ludowa 33 
97-360 Kamieńsk 
Zofia Robaszek 
ul. Niedźwiedzia 
20 
97-300 Piotrków 
Trybunalski 
Jadwiga Szafarska 
ul. Mickiewicza 
19 
97-360 Kamieńsk 

Prośba o ujęcie działek w 
„Studium” jako tereny pod 
zabudowę 

Siódemka 
działki nr ewid. 
a) 27 
b) 47 

a) tereny 
zabudowy 
zagrodowej, 
tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzin-
nej, tereny 
rolne o 
niŜszych 
klasach 
bonitacyjnych, 
tereny 
przeznaczone 
do zalesienia 
b)tereny 
zabudowy 
zagrodowej, 
tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzin-
nej, tereny 
rolne o 
niŜszych 
klasach 
bonitacyjnych, 
tereny 
przeznaczone 
do zalesienia 

    uwaga 
bezprzedmio-
towa, w 
wyłoŜonym 
projekcie 
Ŝądanie było 
juŜ spełnione 

13. 13.07.2009 r. Jadwiga Szafarska 
ul. Mickiewicza 
19 
97-360 Kamieńsk 

Prośba o ujęcie działek w 
„Studium” jako tereny pod 
zabudowę 

Siódemka 
działki nr ewid. 
a) 48 
b) 26 
c) 118 

tereny 
zabudowy 
zagrodowej, 
tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzin-
nej, tereny 
rolne o 
niŜszych 
klasach 
bonitacyjnych, 
tereny 
przeznaczone 
do zalesienia 

    uwaga 
bezprzedmio-
towa, w 
wyłoŜonym 
projekcie 
Ŝądanie było 
juŜ spełnione 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14. 14.07.2009 r. Usługi budowlane 
i sprzedaŜ torfu 
„Tytan” 
Mieczysław 
Jackowski 
ul. Ogrodowa 56 
97-400 Bełchatów 

Prośba o umieszczeniu w 
„Studium” terenu 
eksploatacji surowców na 
złoŜu Danielów I 

Danielów 
działka nr ewid. 
316 

tereny 
trwałych 
uŜytków 
zielonych, 
zadrzewień, 
dolin 
rzecznych, 
tereny 
przeznaczone 
do zalesienia 

tak     

15. 14.07.2009 r. Danuta 
Bartoszewska 
ul. Rajska 3 
97-360 Kamieńsk 
Wanda Maniecka 
ul. Mickiewicza 
97-360 Kamieńsk 

Prośba o ujęcie działki w 
„Studium” jako teren pod 
zabudowe 

Koźniewice 
zachodnia część 
działki nr ewid. 
892 

tereny rolne o 
wyŜszych 
klasach 
bonitacyjnych 

tak     

 
 
 
 
 


