




13. 

zagadnienia poruszane w dyskusji: zapytanie dlaczego akurat ten obszar ma być objęty 

zmiana MPZP z terenów rolnych na budowlane, jaki jest interes w przeprowadzeniu takiej 

zmiany? Teren ten bowiem posiada wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze 

i powinien pozostać niezabudowany. Pan 

i powstanie tam „osiedla mieszkaniowego". 

14.1 

nie godzi się na podział działek 

zagadnienia poruszane w dyskusji: jako córka właściciela działki objętej zmianą MPZP, 

w odpowiedzi na pytanie Pana powiedziała, że chcą ten teren przekształcić 

ponieważ razem z siostrą zamierzają się tam wybudować, a w obecnej sytuacji nie jest to 

możliwe. Ponadto wyjaśniła zebranym, że nieprawdziwe są informacje krążące wśród 

mieszkańców wsi Kamieńczyk o tym, że po zmianie MPZP działki zostaną podzielone 

i sprzedane w wyniku czego powstanie tam duże „osiedle mieszkaniowe". 

15. 

zagadnienia poruszane w dyskusji: zarzut przesunięcia granicy zabudowy na projekcie 

zmiany MPZP w sposób niezgodny z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie oraz zapytanie jakie były 

parametry na terenie przed zmianą wynikającą z uzgodnień z RDOŚ. 

16.Sylwia .Wróbel - projektant planów,

zagadnienia poruszane w dyskusji: wyjaśnienia, że zgodnie ze Studium granica

wyznaczonych w studium obszarów, w związku z opracowaniem studium w skali 1 : 10 OOO

posiada założoną elastyczność, możliwość korekty przebiegu granicy pomiędzy funkcjami

w planie, o szerokości do 50 m oraz, że początkowe parametry zostały ustalone zgodnie

z obowiązującymi zasadami planistycznymi na działki o pow. 1000 m2 i możliwość ich

zabudowy do 50% powierzchni. W wyniku uzgodnień z RODŚ powierzchnia działek uległa

powiększeniu o wskaźnik zabudowy. Projekt planu został uzgodniony z wieloma

instytucjami, a przede wszystkim jego obecny kształt wynika z procedury uzgadniania

z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

17.Tomasz Korczak - Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie,

zagadnienia poruszane w dyskusji: wyjaśnienie, że Urząd Miasta i Gminy Międzylesie

stosuje zalecenia, opinie i uzgodnienia RDOŚ, w tym przy opracowywaniu planów

miejscowych.

18.1 Towarzystwo Górskie „Róża Kłodzka", 

zagadnienia poruszane w dyskusji: pytanie dlaczego przy opracowaniu zmiany MPZP dla 

Kamieńczyka planistka posłużyła się Inwentaryzacją przyrodniczą, która, jest nieaktualna i 

nie uwzględnia wielu istniejących, ważnych elementów przyrodniczych. P.            twierdzi, 

że są badania nowsze w tym zakresie i winny być wzięte pod uwagę przy planowanej 

zmianie. 

19.Sylwia Wróbel - projektant planów,

zagadnienia poruszane w dyskusji: wyjaśnienie, że brak jest nowszej inwentaryzacji

przyrodniczej w tym zakresie, a instytucje środowiskowe opiniujące projekt planu nie
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