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Nowogród Bobrzański, 2018-09-04

           WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
                                              DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

                                                                                                                      WNIOSKI OSÓB FIZYCZNYCH

Lp. Adres Treść wniosku Obręb Uwagi

WNIOSKI ZGLASZANE ZA POŚREDNICTWEM GMINNEGO PORTALU MAPOWEGO

1 2018-01-09 osoba prywatna 1856/3 Nowogród Bobrzański nieuwzględniony

2 2018-01-15 osoba prywatna 1248/1 Nowogród Bobrzański uwzględniony

3 2018-01-15 osoba prywatna Proponuję przeznaczyć teren dawnej fabryki amunicji DAG do celów turystycznych. 1248/1 Nowogród Bobrzański nieuwzględniony

4 2018-01-15 osoba prywatna 85/1, 85/2, 78 Podgórzyce uwzględniony

5 2018-01-15 osoba prywatna 20/29 uwzględniony

6 2018-01-15 osoba prywatna 550/2 uwzględniony

7 2018-01-15 osoba prywatna 710/4 uwzględniony

8 2018-01-15 osoba prywatna 394/15 uwzględniony

9 2018-01-15 osoba prywatna 392/1, 185/1, 387/1, 386/1 i 384/2 uwzględniony

10 2018-01-15 osoba prywatna 385/5, 385/4, 385/2, 385/3, 384/3, 394/18 uwzględniony
11 2018-01-15 osoba prywatna Proponuję przeznaczenie działek 526, 525/1, 521/1 na cele rekreacyjne. 526, 525/1, 521/1 Kotowice uwzględniony

12 2018-01-15 osoba prywatna 408/1 Niwiska nieuwzględniony

13 2018-01-15 osoba prywatna 476/3 Klępina nieuwzględniony

14 2018-01-16 osoba prywatna 153/1 , 153/2 , 153/3 , 153/4 , 153/5 Kotowice uwzględniony

15 2018-01-16 osoba prywatna

1823/2 i 1161/1 uwzględniony

 1162/2 Nowogród Bobrzański nieuwzględniony

16 2018-01-16 osoba prywatna 20/29 Nowogród Bobrzański nieuwzględniony

17 2018-01-16 osoba prywatna 550/2, 551/2, 554 uwzględniony

Data 
wpływu 
wniosku

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej

Oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy wniosek

Rozstrzygnięcie 
burmistrza w 

sprawie 
rozpatrzenia 

wniosku

w sprawie działki 1856/3 przy ul energetyków.Jaki jest plan zagospodarowania 
przestrzennego?czy będą

brak możliwości 
identyfikacji treści

Proponuję przeznaczyć teren dawnego cmentarza niemieckiego na teren zieleni 
parkowej z elementami rekreacji (ławki, oświetlenia). Numer działki 1248/1

działki znajdują w 
strefie przemysłowej, 
tereny sąsiednie do 

uwzględnienia
uwzględnić w sposób 
ogólny na terenach 

lasów
Proponuję przeznaczyć tereny jako grunty pod wydobycie żwiru. Działki 85/1, 
85/2, 78, obręb Podgórzyce. Piotr Pruszkowski
Proponuję teren rekreacyjny z możliwością zabudowy. Działka 20/29, obręb 
Nowogród Bobrzański

Nowogród 
Bobrzański

Proponuję przeznaczenie terenu na działalność usługowo - przemysłową, 
jako kontynuację funkcji sąsiednich działek. Działka nr 550/2.

Nowogród 
Bobrzański

Proponuję dopuszczenie przeznaczenia przemysłowe-usługowego na terenie 
działki nr. 710/4. Proponuję

Nowogród 
Bobrzański

Proponuję przeznaczenie działki nr 394/15 na cele obsługi komunikacji i 
usług, co będzie kontynuacją istniejącej funkcji.

Nowogród 
Bobrzański

Proponuję przeznaczenie działek 392/1, 185/1, 387/1, 386/1 i 384/2 na 
odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne).

Nowogród 
Bobrzański

do wyznaczanie strefy 
oze

ponuję przeznaczenie działek nr 385/5, 385/4, 385/2, 385/3, 384/3, 394/18 na 
cele przemysłowo-usługowe.

Nowogród 
Bobrzański

Proponuję przeznaczenie części działki 408/1 pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (fragment od strony ulicy).

poza obszarem o 
zwartej strukturze 

funkcjonalno 
przestrzennej

Proponuje przeznaczenie działki 476/3 obręb Klępina na cele mieszkaniowe 
( zabudowa zagrodowa )

poza obszarem o 
zwartej strukturze 

funkcjonalno 
przestrzennej

Przeznaczenie działek 153/1 , 153/2 , 153/3 , 153/4 , 153/5 obręb Kotowice na 
cele mieszkaniowe

Proponuję przeznaczenie dz 1823/2 i 1161/1 i 1162/2 na cele mieszkaniowo 
usługowe.

Nowogród 
Bobrzański

przyległego pasa 
drogowego

Proponuję przeznaczenie obszaru znajdującego się na działce ewidencyjnej 20/29 
obręb Nowogród Bobrzański na cele mieszkaniowe z dopuszczeniem usług

obszar szczególnego 
zagrożenia powodzią

Proponuję przeznaczenie kompleksu trzech działek (nr 554, 551/2, 550/2 - 
obręb 080905_4.0001) na cele przemysłowe i obsługę rolnictwa.

Nowogród 
Bobrzański
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18 2018-01-16 osoba prywatna 59/4 do 59/13 Niwiska uwzględniony

19 16.01.2018 POSBET sp. zo.o. przeznaczenie na tereny rekreacyjne z możliwością zabudowy 488/11 uwzględniony

20 2018-01-20 osoba prywatna 12/3, 14/9, 22/4, 220/4, 62/1 Dobroszów Wielki nieuwzględniony

21 2018-01-20 osoba prywatna Dobroszów Mały uwzględniony

22 2018-01-20 osoba prywatna 69/1 Sobolice nieuwzględniony

23 2018-01-20 osoba prywatna

2 Drągowina uwzględniony

194, 331/2, 320 Drągowina nieuwzględniony

24 2018-01-20 osoba prywatna
 230/1, 229/1,77/2, 137/1,115/1 Przybymierz nieuwzględniony

249/3 Przybymierz uwzględniony
25 2018-01-20 osoba prywatna Kotowice dz. 195/13 budownictwo mieszkaniowe 195/13 Kotowice uwzględniony

26 2018-01-20 osoba prywatna Niwiska 218/4, 211/4, 208/4, 377/17, 40/2 budownictwo mieszkaniowe siedliskowe. 218/2 Niwiska nieuwzględniony

27 2018-01-20 osoba prywatna

 84/2, 86/2, 90/3, 88/3, 90/2, 296/2, Klępina nieuwzględniony
230/1, 296/2, 296/3 Klępina uwzględniony

236/1 Klępina nieuwzględniony uwzględnione w części,

28 2018-01-20 osoba prywatna

Turów uwzględniony

Turów uwzględniony

29 2018-01-20 osoba prywatna

98/1, 101, 143/6 Bogaczów uwzględniony

Bogaczów nieuwzględniony
951,952 Bogaczów uwzględniony

30 2018-01-20 osoba prywatna 1248/1 uwzględniony

31 2018-01-20 osoba prywatna 45 Urzuty nieuwzględniony lasy

32 2018-01-20 osoba prywatna 316/7 Urzuty uwzględniony

33 2018-01-22 osoba prywatna 184/6 Urzuty uwzględniony

Proponuję przeznaczenie działek od 59/4 do 59/13 na cele mieszkaniowe 
jednorodzinne (obręb 080905_5.0013). Obszar posiada bezpośredni dostęp 
do mediów, co umożliwi jego uzbrojenie w przyszłości.

Łochowska 5, 
Sulechów

Nowogród 
Bobrzański

Dobroszów Wielki i Popowice na działkach 12/3, 14/9, 22/4, 220/4, 62/1 tereny 
wydobycia kruszywpo wydobyciu tereny rekreacyjne

62/1 eksploatacja sur. 
min., pozostałe 

zabudowa rekreacyjna
Dobroszów Mały. Na działkach 204/2, 195/3, 195/2, 186/1, 187/2, 187/3, 161/2 
163/3, 183 140, 142/2, 184/1 kopalnia kruszyw naturalnych po wydobyciu 
tereny rekreacyjne

204/2, 195/3, 195/2, 186/1, 187/2, 187/3, 
161/2 163/3, 183 140, 142/2, 184/1

69/1, 98/1 Sobolice. budownictwo zagrodowe . piękne położenie wsi w wystawą 
południową - możliwość założenia winnicy .

identyfikacji treści , 
niemniej przy 
utrzymaniu 

dotychczasowego 
przeznaczenia terenu 

jest możliwość 
założenia winnicy

Drągowina 194, tereny budownictwa mieszkaniowego z wystawa południową, 
dz nr 2 teren byłego młyna, jaz zbiornik, elektrownia, 331/2, 320

194, 331/2, 320 poza 
obszarem o zwartej 

strukturze funkcjonalno 
przestrzennej,

Przybymierz działka nr 249/3 male specjalistyczne gospodarstwo rolne. 230/1, 
229/1,77/2, 137/1,115/1 - budownictwo mieszkaniowe

 poza obszarem o 
zwartej strukturze 

funkcjonalno 
przestrzennej

brak możliwości 
identyfikacji działki

Klępina 230/1, 296/2, 84/2, 86/2, 90/3, 88/3, 90/2 tereny przemysłowo-budowlane 
działka 236/1 w części przylegającej do drogi zmniejszona do granicy działek 
296/2 i 296/3 - teren przemysłowo budowlany

poza obszarem o 
zwartej strukturze 

funkcjonalno 
przestrzennej

Turow. 172/3, 172/2, 162/1, 162/2, 169, 170 171/3, 164,166 tereny rekreacyjne z 
dwoma zbiornikami wody na działkach 166 cała,169 i 170 w części . 
140,141,138/1,139 tereny rekreacyjne

 172/3, 172/2, 162/1, 162/2, 169, 170 171/3, 
164,166

166 cała,169 i 170 w części . 
140,141,138/1,139

Bogaczów działki siedliskowe położone wzdłuż istniejących dróg , w których 
jest infrastruktura techniczna nr 143/6, 144/5, 324, 922, 319, 321, 320, 328, 
329, 453/3, 98/1, 101, 112/3, 105. 951, 952 tereny parku.

144/5, 324, 922, 319, 321, 320, 328, 329, 
453/3, 112/3, 105

 poza obszarem o 
zwartej strukturze 

funkcjonalno 
przestrzennej

Proszę o poszerzenie cmentarza zlokalizowanego w Nowogrodzie Dolnym w 
stronę północną (istniejący parking) i południową ok. 10 m istniejącego ternu 
zieleni.

Nowogród 
Bobrzański

jak w obowiązującym 
studium

Proszę o przeznaczenie terenu działki nr 45 (obręb: 080905_5.0021) w Urzutach 
na cele mieszkaniowe jednorodzinne.
Proszę o przeznaczenie działki nr 316/7 (obręb 080905_5.0021) w Urzutach na 
cele mieszkaniowe jednorodzinne.
Wnioskuję o zakazanie na terenie działki nr 184/6 (080905_5.0021) i w obrębie 
sąsiednim działek zakaz strzelnicy, biogazowni, gazowni, toru crossowego
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34 2018-01-22 osoba prywatna 514 Urzuty uwzględniony

35 2018-01-22 osoba prywatna 95/2, 94/3, 95/1 Pierzwin nieuwzględniony lasy

36 2018-01-23 osoba prywatna planowany zbiornik retencyjny i budowa małej elektrowni wodnej Wysoka uwzględniony

37 2018-01-23 osoba prywatna planowany zbiornik retencyjny i budowa małej elektrowni wodnej Łagoda uwzględniony

38 2018-01-23 osoba prywatna 14/3, 22, 21, 17/2, 18/5, 16/4 Białowice uwzględniony

39 2018-01-23 osoba prywatna 42/9, 50/7 Białowice uwzględniony

40 2018-01-23 osoba prywatna 115/2 Klępina uwzględniony

41 2018-01-24 osoba prywatna 201/8,201/9,201/10,201/11 Wysoka uwzględniony

42 2018-01-24 osoba prywatna

Cieszów uwzględniony

141/2 Cieszów nieuwzględniony
43 2018-01-29 osoba prywatna turów - działki 138/1,139,140,141 działki pod rekreację 138/1,139,140,141 Turów uwzględniony

44 2018-01-29 osoba prywatna 176/1 Urzuty nieuwzględniony

45 2018-01-29 osoba prywatna 17/4 Kamionka uwzględniony

46 2018-01-29 osoba prywatna 16/7 Pierzwin nieuwzględniony

47 2018-01-29 osoba prywatna 381/4 Niwiska uwzględniony

48 2018-01-29 osoba prywatna 16/7, 16/8 Pierzwin nieuwzględniony

48 2018-01-29 osoba prywatna 101/1, 102/2 i 103/5 Wysoka nieuwzględniony

50 2018-01-30 osoba prywatna 554 , 551/2 , 550/2 uwzględniony

51 2018-01-30 osoba prywatna 231 , 232, 233 , 234, 236 ,237 , 238 Turów nieuwzględniony

Wnioskuję o uwzględnienie w studium infrastruktury technicznej (gazociąg, 
kanalizacja) na terenie działki 514 (droga gminna), obręb: 080905_5.0021), w 
celu obsługi sąsiednich działek mieszkaniowych. Marian Neckar
Wnioskuję o przeznaczenie pasa wzdłuż ul. Zielonogórskiej w Niwiskach pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (działki 95/2, 94/3, 95/1 - obręb 
080905_5.0014).

52/1,55/2,54/2,53/2,60/2,61/1,62,76/5,74/1,6
3,64,65,66/1,67,68/3,260,80/2,80/1,83,84/18

2/1,207/3,39
1,2,3,4,6/3,6/1,8,21/1,20,23,24,25,26,27/1,2
7/4,28/1,28/2,43,42,41,48/1,38,50,30,31,56,

58,55,59,62,63,65
Wnioskuję o przeznaczenie działek 14/3, 22, 21, 17/2, 18/5, 16/4 (obręb 
080905_5.0001) na cele rolnicze -
oraz 50/7 (obręb 080905_5.0001) oraz przeznaczenie ich na tereny rolne 
(uprawa).
Wnioskuję o przeznaczenie działki nr 115/2 (obręb 080905_5.0009 Klępina) na 
tereny mieszkaniowe jednorodzinne.

Wysoka dz nr 201/8,201/9,201/10,201/11 tereny istniejącej kopalni żwiru 
poszerzyć o dz 205/10 po wydobyciu i rekultywacji tereny rekreacyjne na 
wodą .

Cieszów dz 148,147,146,145,149,150,151,142,143,144,140,139 tereny pod 
zbiornik wodny dz 141/2 - tereny działalności gospodarczej nr gastronomia 
( bunkier nad wodą)

148, 147, 146, 145, 149, 150, 151, 142, 143, 
144, 140, 139

 obszar szczególnego 
zagrożenia powodzią 
budowle techniczne 

wymagają uzgodnienie 
z WP

Proszę o przeznaczenie działki nr 176/1, obręb Urzuty, pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w

poza obszarem o 
zwartej strukturze 

funkcjonalno 
przestrzennej

Proszę o przeznaczenie działki nr 17/4, obręb Kamionka, pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w

Proszę o przeznaczenie działki nr 16/7, obręb Pierzwin, pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w

poza obszarem o 
zwartej strukturze 

funkcjonalno 
przestrzennej

Proszę o przeznaczenie działki nr 381/4, obręb Niwiska, pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w całości.
Proszę o przeznaczenie działki nr 16/8, obręb Pierzwin, pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w całości. Jednocześnie zobowiązuję się do 
wytyczenia gruntu pod drogę dojazdową przez działkę 16/7 i ewentualną drogę 
wewnętrzną. Proszę oto aby w dalszym ciągu w studium uwzględniony możliwość 
wykorzystywania tej działki na cele rolne

poza obszarem o 
zwartej strukturze 

funkcjonalno 
przestrzennej

Proszę o przeznaczenie działek nr 101/1, 102/2 i 103/5, obręb Wysoka, pod 
zabudowę mieszkaniową

poza obszarem o 
zwartej strukturze 

funkcjonalno 
przestrzennej

Proponowane przeznaczenie działki nr 554 , 551/2 , 550/2 obręb Nowogród 
Bobrzański na cele przemysłowe z dopuszczeniem usług dla rolnictwa.

Nowogród 
Bobrzański

Proponuję przeznaczenie działki nr 231 , 232, 233 , 234, 236 ,237 , 238 obręb 
Turów na cele rekreacyjne . Obecnie pracę eksploatacyjne na tym obszarze 
dobiegły końca. Piotr Pruszkowski

Prowadzona 
eksploatacja pow. sur. 

min.
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52 2018-01-30 osoba prywatna 408/1 Niwiska nieuwzględniony

53 2018-01-30 osoba prywatna 581/3 , 581/2 , 1858/2 , 581/15 uwzględniony

54 2018-02-05 osoba prywatna 3 Urzuty nieuwzględniony

55 2018-02-05 osoba prywatna 1823/2 uwzględniony

56 2018-02-05 osoba prywatna 4/8 Skibice uwzględniony

57 2018-02-05 osoba prywatna 36,39 Pierzwin uwzględniony

58 2018-02-05 osoba prywatna 11/6 Pierzwin uwzględniony

59 2018-02-05 osoba prywatna 137/10 Kamionka uwzględniony

60 2018-02-05 osoba prywatna 25/38 25/39 25/15 27/9 Dobroszów Mały uwzględniony

61 2018-02-05 osoba prywatna 4/8,5,5,7,9,10/5,12,17 i 21. Skibice uwzględniony

62 2018-02-06 osoba prywatna 87/1 Kotowice uwzględniony

63 2018-02-06 osoba prywatna 60/3 Kotowice uwzględniony

64 2018-02-06 osoba prywatna 35/2 Kotowice nieuwzględniony

65 2018-02-06 osoba prywatna 35/2 Kotowice nieuwzględniony

66 2018-02-06 osoba prywatna 35/2 Kotowice nieuwzględniony

67 2018-02-06 osoba prywatna 35/2 Kotowice nieuwzględniony

68 2018-02-07 osoba prywatna 35/2 Kotowice uwzględniony

69 2018-02-07 osoba prywatna 35/2 Kotowice uwzględniony

70 2018-02-07 osoba prywatna 35/2 Kotowice uwzględniony

71 2018-02-07 osoba prywatna 35/2 Kotowice uwzględniony

Proponuję począwszy od drogi dojazdowej 1/2 działki 408/1 obręb Niwiska 
przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe a dalszą część na cele usług dla 
rolnictwa

poza obszarem o 
zwartej strukturze 

funkcjonalno 
przestrzennej

Proponuję przeznaczyć działki nr 581/3 , 581/2 oraz 1858/2 , 581/15 obręb 
Nowogród Bobrzański na działalność przemysłową z dopuszczeniem usług 
dla rolnictwa

Nowogród 
Bobrzański

Wnioskuję o przekształcenie działki rolnej na teren o zabudowie jednorodzinnej, z 
jednoczesnym zachowaniem funkcji rolniczej.

poza obszarem o 
zwartej strukturze 

funkcjonalno 
przestrzennej

Wnioskuje o przeznaczenie terenu działki pod zabudowę mieszkaniowo - 
usługową

Nowogród 
Bobrzański

Proszę wykreślić możliwość budowy wiatraków na działkach 
Nr.4/8,5,7,9,10/5,12,17,21w miejscowości Skibice
Proponuję przeznaczenie terenu na cele produkcji energii ( panele 
fotowoltaiczne ) dz. nr 36 i 39 obręb Pierzwin

Do wyznaczenia strefy 
oze

Proponuje przeznaczenie fragmentu działki 11/6 obręb Pierzwin znajdującego 
się przy ul.Zielonogórskiej między działką 58/1 a działką 186 na cele 
mieszkaniowe jednorodzinne
Proponuję przeznaczenie fragmentu działki 137/10 obręb Pierzwin 
przylegającego do ul. Kościelnej pomiędzy dz. 176 a działką 22/3 na cele 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
Proponuje przeznaczenie diałek nr 25/38 25/39 25/15 27/9 obreb Dobruszów 
Mały na cele rekreacyjne (plaża miejska).
Wnoszę, o wykreślenie możliwości budowy elektrowni wiatrowych na 
działkach o numerach: 4/8,5,5,7,9,10/5,12,17 i 21.
Ja Magdalena i Bartłomiej Krasowscy mieszkańcy Kotowic nie wyrażamy 
zgody aby na dawnym Bajlando powstała hodowla trzody chlewnej. 
Wolelibyśmy aby tereny te były wykorzystane do uprawy rolnej. Uprawa 
zboża, gryki, owsa, kukurydzy, rzepaku.
Nie wyrażam zgody na przekształcenie terenu w zagospodarowaniu 
przestrzennym w Kotowicach po byłym Bajlando, na której to działce ma 
powstać farma hodowlana trzody lub tym podobne Irena Najdek
Wnioskuję, aby działka nr 35/2 oraz sąsiadujące były przeznaczone pod teren 
upraw rolnych bądź mieszkaniowych.

niezgodne z 
obowiązjącym mpzp

Wnioskuję, aby działka nr 35/2 oraz sąsiadujące były przeznaczone pod teren 
upraw rolnych bądź mieszkaniowych.

niezgodne z 
obowiązjącym mpzp

Wnioskuję, aby działka nr 35/2 oraz sąsiadujące były przeznaczone pod teren 
upraw rolnych bądź mieszkaniowych.

niezgodne z 
obowiązjącym mpzp

działek jedynie jako tereny upraw rolnych bądź mieszkaniowych bądź 
rekreacyjnych.

niezgodne z 
obowiązjącym mpzp

Jesteśmy mieszkańcami wsi Kotowice chcemy złożyć wniosek w sprawie 
zagospodarowania przestrzennego nie wyrażamy zgody aby na terenie 
byłego Bajlando powstała hodowla trzody chlewnej bądź kurniki jedyna rzecz 
na jaką możemy się zgodzić jest to uprawa rolna.
Nie wyrażamy zgody na powstanie hodowli trzody chlewnej na terenie byłego 
"Bajlando".         Naszym zdaniem jedyne co by mogło powstać na

  35/2   ,   terenie działki w miejscowości Kotowice to uprawy rolne

Nie wyrażamy zgody na powstanie hodowli trzody chlewnej na terenie byłego 
"Bajlando".         Naszym zdaniem jedyne co by mogło powstać na

  35/2   ,   terenie działki w miejscowości Kotowice to uprawy rolne

Nie wyrażamy zgody na powstanie hodowli trzody chlewnej na terenie byłego 
"Bajlando".         Naszym zdaniem jedyne co by mogło powstać na

  35/2   ,   terenie działki w miejscowości Kotowice to uprawy rolne
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72 2018-02-07 osoba prywatna 35/2 Kotowice uwzględniony

73 2018-02-07 osoba prywatna  53/2, 29/1, 35/2 Kotowice uwzględniony

74 2018-02-07 osoba prywatna

11/6 Pierzwin nieuwzględniony

11/6 Pierzwin uwzględniony

75 2018-02-07 osoba prywatna 35/2 Kotowice uwzględniony

76 2018-02-07 osoba prywatna 35/2 Kotowice uwzględniony

77 2018-02-07 osoba prywatna 35/2 Kotowice uwzględniony

78 2018-02-07 osoba prywatna 38/8, 38/10 Niwiska uwzględniony

79 2018-02-08 osoba prywatna 145/3 Pierzwin nieuwzględniony

80 2018-02-08 osoba prywatna 127/5 Urzuty nieuwzględniony

Nie wyrażamy zgody na powstanie hodowli trzody chlewnej na terenie byłego 
"Bajlando".         Naszym zdaniem jedyne co by mogło powstać na

  35/2   ,   terenie działki w miejscowości Kotowice to uprawy rolne

WNOSZĘ O PRZEZNACZENIE DZIAŁEK 53/2 I 29/1 ORAZ DZIAŁKI 35/3 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOTOWICACH PRZY ULICY PAŁACOWA I 
BAŚNIOWA W STUDIUM NA POTRZEBY ROLNICTWA BEZ MOŻLIWOŚCI 
ZABUDOWY OBIEKTÓW NA CELE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ UCIĄŻLIWEJ 
(np. CHLEWNIE , FERMY DROBIU , FERMY FUTERKOWE)

Proszę o uwzględnienie działki 11/6 obręb Pierzwin w studium zagospodarowania 
na cele działalności przemysłowo usługowej z dopuszczeniem usług dla rolnictwa. 
Przy czym fragment działki przy ul.zielonogórskiej pomiędzy działką 58/1 a działką 
63/4 proszę przeznaczyć na cele zabudowy mieszkaniowej

nieuwzlędnione w 
częsći dot. usług,

 uwzglęnione w cz. 
dot. zabudowy 
mieszkaniowej

Nie wyrażam zgodę na powstanie farmy trzody chlewnej w miejscu po byłym 
Bajlando na działce nr 35/2
Nie wyrażam zgody na budowę chlewni na działce znajdującej się na terenie 
Kotowic o nr. 35/2. Spowoduje

Nie wyrażam zgody na budowę chlewni na działce znajdującej się na terenie 
Kotowic o nr. 35/2. Spowoduje to zwiększenie natężenia ruchu na drodze 
głównej, czyli bezpośrednio przy mojej posesji i działkach jej przyległych. Na 
tak wąskich drogach jakie znajdują się w naszej miejscowości stwarza to 
dodatkowo zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników oraz i przede 
wszystkim mieszkańców. Dodatkowo potencjalny
fetor wydobywający się z w/w chlewni będzie stwarzać duży dyskomfort dla 
okolicznych posesji. Ciężkie pojazdy, które zostaną użyte przy budowie oraz 
utrzymaniu obiektu będą niszczyć i tak już nadwyrężoną infrastrukturę 
(drogi, pobocza) naszej oraz okolicznych miejscowości. Nadmienię że ja oraz 
najbliżsi sąsiedzi mamy małe dzieci, o których bezpieczeństwo szczególnie 
się obawiamy. Już teraz droga nie mająca odpowiedniego pobocza 
(chodników) przy obecnym natężeniu ruchu jest niebezpieczna, a nie 
czarujmy się, wraz z powstaniem nowego obiektu będzie o wiele gorzej
wnoszę o przeznaczenie działek nr 38/8 oraz dz. nr 38/10 położonych przy ul. 
Szkolnej i Leśnej w Niwiskach na powiększenie terenu cmentarza 
komunalnego. Teren w/w działek zostanie przeznaczony na dodatkowe 
miejsca pochówku, budowę domu pogrzebowego oraz parking

do analizy zasięg 
strefy sanitarnej

Proszę o przeznaczenie działki nr 145/3, obręb 0014 Pierzwin, identyfikator: 
080905_5.0014 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w całości lub części z 
uwzględnieniem pasa przy drodze asfaltowej (ul. Zielonogórska) o głębokości 
około 100m od strony graniczącej z rowem i około 300m od strony graniczącej z 
drogą gruntową. Jednocześnie zobowiązuję się do udostępnienia gruntu pod 
drogęwewnętrzną. Proszę
aby w studium uwzględniony możliwość wykorzystania tej działki w dlaszym ciągu 
do upraw rolnych.

poza obszarem o 
zwartej strukturze 

funkcjonalno 
przestrzennej

Wnioskuję o przekształcenie tej działki z obszaru wiejskiego w kierunku- cele 
publiczne z przeznaczeniem na wskazany dojazd

wniosek wykracza poza 
zakres merytoryczny 

projektu
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81 2018-02-08 osoba prywatna 4/8, 5, 7, 9, 10/6, 12, 17 i 21 Skibice uwzględniony

82 2018-02-08 osoba prywatna 50 Cieszów uwzględniony

2018-02-08 na cele związane z eksploatacją kruszyw naturalnych

Podgórzyce uwzględniony

470/1, 440/6, 465/4, 1852, 463, 440/3 uwzględniony

Turów uwzględniony

Podgórzyce uwzględniony

84 2018-02-08 osoba prywatna  1394, 1396, 1398, 1399, 1386 uwzględniony

85 2018-02-09 osoba prywatna 1/2 Urzuty uwzględniony strefy oze

86 2018-02-09 osoba prywatna 5/2

Urzuty uwzględniony

Urzuty nieuwzględniony

Działając na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 
r. poz. 1073), w związku z uchwałą Nr XXXI/181/16 Rady Miejskiej w 
Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański, wnoszę o: zmianę 
przeznaczenia działek o numerach 4/8, 5, 7, 9, 10/6, 12, 17 i 21 
zlokalizowanych na północ i południe od wsi Skibice, gm. Nowogród 
Bobrzański z obowiązującego, pod budowę urządzenia 
elektroenergetycznego ( pobudowanie farmy wiatrowej ) poprzez usunięcie 
zapisu dopuszczającego lokalizacje turbin wiatrowych i zniesienie strefy 
ograniczonego użytkowania ( zakazu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej) Za 
zmianami w studium przemawiają obowiązujące przepisy przyjęte ustawą z 
dnia 20 maja 2016r o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych DZ.U. 
2016 poz. 961, która określa minimalną odległości elektrowni wiatrowej od 
budynku mieszkalnego, dobro właścicieli działek sąsiadujących z działkami 
ujętymi we wniosku , jak też walory przyrodnicze tych terenów.
Wnioskuję o uwzględnienie w zapisach studium zagospodarowania 
istniejącego terenu rekreacyjnego jako funkcja zabudowy z dopuszczeniem 
świetlicy wiejskiej Jolanta Górniak

         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
WNI
OSKI 
OSÓ
B 
FIZY
CZN
YCH

Górażdże Kruszywa 
Sp. z

Górażdże 
Kruszywa Sp. z

6/1, 3/1, 2/1, 1/1, 125, 70, 71, 72, 73, 56, 
129, 55/2, 505, 504, 502/1, 53, 123, 52/3, 

52/2, 122, 50/2, 50/4, 49

Nowogród 
Bobrzański

238, 236, 235, 234, 237/1, 233, 226, 
193, 312/4, 232, 231, 230, 225, 229, 
224, 190, 244, 191/5 192/4, 191/5, 
189/5, 189/4, 191/4, 189/3, 173, 174, 
176/1, 177, 178, 179, 180, 181/2, 181/1, 
182, 183, 184, 185, 186, 191/3, 192/3, 
223, 228, 222, 195, 198/2, 198/1, 194

6/1, 3/1, 2/1, 1/1, 125, 70, 71, 72, 73, 56, 
129, 55/2, 505, 504, 502/1, 53, 123, 52/3, 

52/2, 122, 50/2, 50/4, 49
przedłużenie ul. nad Stawami w Nowogrodzie Bobrzańskim aż do ściany lasu 
(np. dz. nr 1394, 1396, 1398, 1399, 1386, przeznaczyć pod budownictwo 
mieszkaniowe z dopuszczeniem usług, a na terenach podmokłych również 
dopuścić funkcję rekreacyjną np. stawy rybne, zbiorniki retencyjne - dz. nr 
1405/1, 1403 1407/3.Nadmieniam iż w drodze ul. Nad Stawami, aż do ściany 
lasu zlokalizowana jest sieć wodociągowa i linie elektroenergetyczne SN i 
nn.

Nowogród 
Bobrzański

Wnioskuję o pozostawienie charakteru działki jako obszar wiejski- działka 
rolna z dopuszczeniem możliwości budowy instalacji fotowoltaicznych

Wnioskuję o pozostawienie charakteru działki jako obszar wiejski- działka 
rolna z dopuszczeniem możliwości budowy instalacji fotowoltaicznych, oraz 
wiatraków o małej wysokości i małej mocy

w zakresie instalacji 
fotowoltaicznych- 

wymagane 
wyznaczenie stref oze

w zakresie siłowni 
wiatrowych (podane we 

wniosku parametry 
techniczne nie 

pozwalają na określenie 
stref oddziaływania
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87 2018-02-09 osoba prywatna 6

Urzuty uwzględniony

Urzuty nieuwzględniony

88 2018-02-09 osoba prywatna 1399 uwzględniony

89 osoba prywatna Białowice nieuwzględniony

90 2018-02-09 osoba prywatna 394/18 uwzględniony

91 2018-02-09 osoba prywatna 59/1 Bogaczów uwzględniony

92 2018-02-09 osoba prywatna Zabytkowa śluza i grobla 205 Białowice nieuwzględniony

93 2018-02-09 osoba prywatna Miejsce gniazdowania żurawi 353 Białowice nieuwzględniony

94 2018-02-09 osoba prywatna Miejsce żerowania żurawi i błotniaka zbożowego 362 Białowice nieuwzględniony

95 2018-02-09 osoba prywatna Nienadające się do użytku zabudowania gospodarcze 21 Białowice nieuwzględniony

96 2018-02-09 osoba prywatna Teren zabudowy jednorodzinnej 214/5 Białowice nieuwzględniony

Wnioskuję o pozostawienie charakteru działki jako obszar wiejski- działka 
rolna z dopuszczeniem możliwości budowy instalacji fotowoltaicznych, oraz 
wiatraków o małej wysokości i małej mocy

w zakresie instalacji 
fotowoltaicznych- 

wymagane 
wyznaczenie stref oze

w zakresie siłowni 
wiatrowych (podane we 

wniosku parametry 
techniczne nie 

pozwalają na określenie 
stref oddziaływania

Wnioskuję o przeznaczenie działki nr 1399 pod zabudowę mieszkaniową, 
działka znajduje się na przedłużeniu ulicy Nad Stawami

Nowogród 
Bobrzański

Szanowni Państwo, w związku z przystąpieniem do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nowogród Bobrzański Niniejszym jako osoba reprezentująca spółki będące 
właścicielem gruntów położonych w obrębie Białowice zwracam się z 
wnioskiem o uwzględnieniem w studium na gruntach w Białowicach o 
numerach działek: 86/1; 88/2; 173/2; 204; 353; 354; 356; 362; 363; 364; 
24/3; 28/1; 42/9; 50/7; 77/1; 78/2; 187/2; 199; 205; 206/2; 211/3; 351; 357; 
359;360; 361. wnoszę o wzięcię pod uwagę zapisów związanych z 
produkcją rolniczą w tym: *hodowla zagrodowa *hodowla fermowa 
*hodowla na wolnym wybiegu trzody chlewnej, bydła, drobiu, koni i innych 
Jako inwestorzy nosimy się z zamiarem rozpoczęcia inwestycji związanych 
z hodowlą zagrodową. Dodatkowo wzdłuż drogi Długiej z stronę Zabłocia - 
działki tj działki 42/9 oraz 78/2 na głębkości ok 100 metrów zabudowę 
budownictwa jednorodzinnego Także wzdłuż ulicy Leśnej na działkach nr 
50/7 oraz 24/3 także na głębokości 100 metrów od drogi zabudowę 
budownictwa jednorodzinnego Wniosek swój argumentujemy tym, iż tereny 
te stanowią urokliwy komplekt o możliwości zabudowy jednorodzinnej. 
Wielokrotnie ludzie z okolic poszukują terenu w zaciszu natury. Uważamy 
że tereny wzdłuż ulicy Długiej I Leśnej w Białowciach mogą stanowić 
idealne miejsca siedliskowe dla ludności. W przypadku pytań lub potrzeby 
doprecyzowania naszych wniosków co do nowo tworzonego studium 
prosimy o kontakt z

86/1; 88/2; 173/2; 204; 353; 354; 356; 362; 
363; 364; 24/3; 28/1; 42/9; 50/7; 77/1; 78/2; 

187/2; 199; 205; 206/2; 211/3; 351; 357; 
359; 360; 361.86/1; 88/2; 173/2; 204; 353; 
354; 356; 362; 363; 364; 24/3; 28/1; 42/9; 
50/7; 77/1; 78/2; 187/2; 199; 205; 206/2; 

211/3; 351; 357; 359; 360; 361

treść wniosku zawiera 
sprzeczne informacje, 
uniemożliwiające jego 

jednoznaczną 
interpretację

Proponuję przeznaczenie działki 394/18 obręb Nowogród Bobrzański na cele 
przemysłowo usługowe z dopuszczeniem usług dla rolnictwa. Pozdrawiam

Nowogród 
Bobrzański

Proponuję przeznaczenie działki 59/1 obręb Sterków na potrzeby stawu 
oczka wodnego

brak możliwości 
identyfikacji treści do 

uwzględnienia
brak możliwości 

identyfikacji treści do 
uwzględnienia

brak możliwości 
identyfikacji treści do 

uwzględnienia
brak możliwości 

identyfikacji treści do 
uwzględnienia

brak możliwości 
identyfikacji treści do 

uwzględnienia
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97 2018-02-09 osoba prywatna użytki o unikatowych walorach ekologicznych 364 Białowice nieuwzględniony

98 2018-02-09 osoba prywatna Teren o wysokich walorach krajobrazowych 150/3 Białowice nieuwzględniony

99 2018-02-09 osoba prywatna Teren o wysokich walorach krajobrazowych 24/3 Białowice nieuwzględniony

100 2018-02-09 osoba prywatna Teren o wysokich walorach krajobrazowych 50/7 Białowice nieuwzględniony

101 2018-02-09 osoba prywatna Teren o wysokich walorach krajobrazowych 211/3 Białowice nieuwzględniony
WNIOSKI ZŁOŻONE W FORMIE KORESPONDENCJI

1 2018-02-01 mieszkańcy wsi Skibice Skibice wykreślenie możliwości budowy elektrowni wiatrowych 4/8,5,5,7,9,10/5,12,17,21 Skibice uwzględniony

uaktualnienie numerów ewidencyjnych 4/10, 4/5 Skibice nieuwzględniony

2 2018-02-05 osoba prywatna przeznaczenie terenu na zagospodarowaną zieleń parkową 25/1,23,24,22/1,22/2 uwzględniony
3 2018-02-08 osoba prywatna wykreślenie możliwości budowy elektrowni wiatrowych 4/8,5,5,7,9,10/5,12,17,21 Skibice uwzględniony

4 2018-02-09 osoba prywatna przeznaczenie na cele mieszkaniowe jednorodzinne 274/7 uwzględniony

5 2018-02-09 osoba prywatna 274/4 272/1 uwzględniony
6 2018-02-09 osoba prywatna przeznaczenie na cele mieszkaniowe i usługowe 12/15 Dobroszów Wielki uwzględniony
7 2018-02-09 osoba prywatna eksploatacja piasku i żwiru 12/19 Dobroszów Wielki uwzględniony

8 2018-02-09 osoba prywatna 12/13 Dobroszów Wielki uwzględniony

9 2018-02-09 osoba prywatna przeznaczenie na cele usługowe, handlowe i produkcyjne 85/3 uwzględniony

10 2018-02-09 osoba prywatna przeznaczenie na cele usługowo-produkcyjne 87/2 Nowogród Bobrzański nieuwzględniony

11 2018-02-09 osoba prywatna 81/3 Nowogród Bobrzański nieuwzględniony

w części północnej tereny mieszkaniowe 81/3 Nowogród Bobrzański nieuwzględniony

12 2018-02-09 osoba prywatna 11/6,11/7,11/14,11/10,53/1,11/13,11/20 Dobroszów Wielki nieuwzględniony

13 2018-02-09 osoba prywatna przeznaczenie działki pod budownictwo 1415 Nowogród Bobrzański uwzględniony

14 2018-02-09 osoba prywatna 11/12 Dobroszów Wielki nieuwzględniony

15 2018-02-09 osoba prywatna 214/4 i inne Białowice uwzględniony

15 2018-02-09 osoba prywatna uwzględnienie miejsc żerowania żurawi i błotniaków zbożowych i jastrzębi Białowice uwzględniony
15 2018-02-09 osoba prywatna uwzględnienie Pomników przyrody Białowice uwzględniony
15 2018-02-09 osoba prywatna uwzględnienie łąk 361,362,26/2,211/3 Białowice uwzględniony

15 2018-02-09 osoba prywatna Białowice uwzględniony

15 2018-02-09 osoba prywatna Białowice uwzględniony
15 2018-02-09 osoba prywatna uwzględnienie zabytkowej śluzy oraz grobli 185/5,186/7,183/6 Białowice uwzględniony
15 2018-02-09 osoba prywatna uwzględnienie ruin budynków gospodarczych nie nadających się do użytku 24/3, 50/4 Białowice uwzględniony

brak możliwości 
identyfikacji treści do 

uwzględnienia
brak możliwości 

identyfikacji treści do 
uwzględnienia

brak możliwości 
identyfikacji treści do 

uwzględnienia
brak możliwości 

identyfikacji treści do 
uwzględnienia

brak możliwości 
identyfikacji treści do 

uwzględnienia

wniosek wykracza poza 
merytoryczny zakres 

projektu
Nowogród 
Bobrzański

Nowogród 
Bobrzański

przeznaczenie na działalność usługową i produkcyjną dopuszczeniem 
funkcji mieszkaniowej

Nowogród 
Bobrzański

oznaczenie studni po browarze, do funkcji mieszkaniowej dodanie usługowej 
i produkcyjnej

Nowogród 
Bobrzański

tak jak w studium 
obowiązującym
tak jak w studium 
obowiązującym

w części południowej przy granicy z obwodnicą tereny usługowo-handlowe, w 
części północnej tereny mieszkaniowe

tak jak w studium 
obowiązującym

tak jak w studium 
obowiązującym

przeznaczenie działek rolnych ze złożem na funkcje mieszkaniowe, turystykę i 
rekreację

eksploatacja w 
granicach złoża

wydane pozwolenie na 
budowę? Dwz?

przeznaczenie działki rolnej ze złożem na funkcje mieszkaniowe, turystykę i 
rekreację

eksploatacja w 
granicach złoża

uwzględnienie Obszaru Ochrony Krajobrazu „Wschodnie Okolice Lubska” 
oraz siedlisk żurawia i błotniaka zbożowego

361,362,204,206/2,273/2,211/3,78/2,42/9,50
/7,

uwzględnienie zabytków dziedzictwa kulturowego: kościoła z przyległym 
terenem i murem, plebanii, ruin zespołu pałacowego i spichlerza,
uwzględnienie zabytków archeologicznych ujętych w Krajowym Rejestrze 
Stanowisk Archeologicznych
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15 2018-02-09 osoba prywatna uwzględnienie pozostałości dawnej wsi Jesionówka 363,361 Białowice uwzględniony
15 2018-02-09 osoba prywatna uwzględnienie unikatowych walorów krajobrazowe-przyrodniczych wokół wsi uwzględniony

15 2018-02-09 osoba prywatna 24/3, 50/4 Białowice uwzględniony

15 2018-02-09 osoba prywatna 353 Białowice nieuwzględniony
15 2018-02-09 osoba prywatna ustanowienie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych wokół wsi Białowice nieuwzględniony
15 2018-02-09 osoba prywatna przeznaczenie gruntów wokół wsi na tereny rolnicze Białowice uwzględniony
15 2018-02-09 osoba prywatna przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 214/4 Białowice uwzględniony

16 2018-03-22 osoba prywatna Kotowice, obszar planu „Bajlando” Kotowice uwzględniony strefy oze
Zabudowa mieszkaniowa na potrzeby ww instalacji Kotowice, obszar planu „Bajlando” Kotowice uwzględniony

b pozostałe tereny utrzymać jako tereny rolne Kotowice, obszar planu „Bajlando” Kotowice nieuwzględniony

17 2018-01-23 POSBET Sp. z o.o. przeznaczenie na tereny rekreacyjne z możliwością zabudowy 488/11 Nowogród Bobrzański uwzględniony

18 2018-02-05 przeznaczenie terenu pod usługi schronisko dla bezdomnych samotnych seniorów 61/1, 62 Krzywa nieuwzględniony poza zw. Strukturą

zmiany przeznaczenia terenów zabudowy obsługi produkcji w 
gospodarstwach rolnych na tereny rolnicze
ustanowienie użytków ekologicznych zwanych Białowicki Ług, na 
przedłużeniu Torfowiska Guzów

budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z wyłączeniem wiatraków 
na obszarze 5 ha o mocy do 2MW

ul. Łochowska 5, 
66-100 Sulechów

Fund. Wzajemnej 
Pomocy Arka,

Krzywa 1, 66-010 
Nowogród 
Bobrzański
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