
Prol0k61 

z przeprowadzenia dyskusji publiclnej nad przyj~Tymi w projekcie miej scowego planu 


Ulgospodarowania przestrzen nego dla tcrenu dzialek OZll3czonych w cwidencji gruntow wsi Nowe 


Miasto Folwark numerem 209 i 21 1/5 rozwiQzaniami 


Protok61 spor~dzol1o w dniu 24 maj a 2021 roku w Ur~dzie Gminy w Nowym Miescie przez 
inspektora Referatu Gospodarki Komulla lnej, PrzeS!rzconej i Ochrony Srodowiska w Urz~zje Gminy 

w Nowym Mie~kie 

DziaJaj~c oa podstawie art. 17 pk1.9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i 
zagospodarowaniu przcstrzennym (tekst jednoli ry- Dz. U. 202 1 r. poz. 741 z pozn.zm.) w dniu 24 

maja 2021 roku przeprowadzollo dyskus.i~ publiclnq nad przyjytymi w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrze nnego rozwi'lza niami dl a terenu dzialek oznaczonych w ewidencji 

grunt6w wsi Nowe Miaslo Folwark numelOmi 209 i 211 /5 

I. 	Lisla obecnych osOb biol<)cych udzial w dyskllsj i slanowi zal&Cl.nik nr I do protokolu. 

II . W dyskusji uczestnicryJi : 
I . przedstawiciel Zespotu Projektowego - Pan Jakub Szymanski 

2. przedsLa wic iele Urz~d u Gminy: 
a . Kierow nik Rereratu Gospodarki KOn1unalnej , Przestnennej i Ochrony Srodowiska 


- El i bie1a Szymanska 


b. 	[nspektor ds. planowania przestrzennego \V lUrz~dzie Gmil1Y w Nowyrn Miescie 

EI:ibieta GiZyJ'lska 


J. Pan Robert Osinsk i - wspohviasc iciei przedsi~biorstwa dzialaj'lcego na terenie objytym 
miej scowym pl~nem zagospodarowania pr~strzennego. 

III. Przedstawiciel Zespolu Projeklowego - Jakub Szymanski, przedstawil zagadll ienia 

uj~te w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen nego dla terenu dzialek 

oznaczonych w cwidencji grunt6w ws i Nowe Mias[o Fo lwark numerem 209 j 2 11 /5 rozwilJ.za niami 

IV . Ustalenia z dyskusji 

Glos w dyskusji zabral Pan Robert Osinski . lakwestionowa~ uSlaJenia projektu miejscowego planu w 


zakresie okreSlonym w §12 ust. I, regulujl}ce kwestie realizacji zadrzewier\ na tereni e obj~tym pl anem. 


Pan Robert Osirlski wlli6s1 0 naniesicnie· korekl w treSci § 12 pkt I lit c, poprzez nadanie mu 

brt;mienia: 


"c) minimalnl} szerokosc zadnewienia - 6 m, rnierzo t1q jako od legfosc dzielqc~ osie pni drzew 

USYluowanyc h w skrajnyc h rz~dach L1do..ewien ia". 

Uwaga 0 ww. lresci zostanie zlozona na pismie do W6jta Gminy Nowe Miaslo. 




Protokol zosta l sporzqdzono \V 3 egzemplarzach, z przeznaczen iem: 

I) Ola W6j ta 

2) Do dokumentacji planistycznej 

3) Do publicznego Wgl<JdlL 

Protok6t zawiem 1 stron~. 

"0.1 
Nowe Miasto, 24 maja 2021 r. 

podpisWcijla 

7.a!aczniki do prolokolu: 
Nr 1 - lisla obecnosci 


