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 Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych  

w Gminie MIASTO BIELSK PODLASKI 

 

 

 

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia): 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielsk Podlaski. 

Podstawą prawna jego sporządzenia są uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski: 

 Nr VII/76/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta w sprawach zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019; 

 Nr VIII/81/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski z 

dnia 28 maja 2019 

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy, pod adresem: 

1. http://konsultacje.podlasie.pl/bielsk/ 

2. strona BIP Urzędu Miasta Bielsk Podlaski : http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/konsultacje_dokumentw_planistycznych/ 

3. http://www.umbielskpodlaski.pl : http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/aktualnosc/konsultacje-dokument%C3%B3w-planistycznych 

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

1. Termin realizacji: czerwiec- grudzień 2019r. 

2. Cele konsultacji: 

1) wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod wewnętrzny układ komunikacyjny, ewentualne strefy / 

http://konsultacje.podlasie.pl/bielsk/
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/ogloszenie/Aktualnosci/
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/konsultacje_dokumentw_planistycznych/
http://www.umbielskpodlaski.pl/
http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/aktualnosc/konsultacje-dokument%C3%B3w-planistycznych
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sektory grzebalne, zieleni ozdobnej etc. 

2) dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego, 

 z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej 

przestrzeni- w zw. z tym, że przyszły cmentarz będzie obsługiwał znaczący obszar miasta- szeroko poza wyznaczoną w uchwale intencyjnej strefę 

oddziaływania. 

3) przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący 

4) określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu, w tym przypadku uwzględniając: 

a)  warte zachowania walory przestrzeni otwartych – naturalnie ukształtowany i niezabudowany  krajobraz- wynikający z naturalnego ukształtowania 

terenu (spadek wysokości terenu w kierunku doliny rzeki i bliskość tejże rzeki Białej.  

b)   potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających 

z innych opracowań planistycznych 

5) zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania ewentualnej architektury związanej z cmentarzem do lokalnych standardów i 

tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie. 

 

III. INFORMACJA O ZEBRANYCH  UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH): 

Lp.  Nazwa podmiotu / 
osoby zgłaszającej 

uwagę 

Treść uwagi Odniesienie się urzędu do 
wniesionej uwagi 

(uzasadnienie) 

Metoda konsultacji elektronicznych 

1.   11 uczestników ankiety 
elektronicznej- 
mieszkańcy gminy 
Miasto Bielsk Podlaski i 
inni interesariusze 

Uzyskano następujące odpowiedzi na pytanie pierwsze: 
1. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem 
planu? 
□  właściciel działki na terenie objętym sporządzeniem planu-  
□  miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo                                     8 respondentów 
□  miejsce pracy w bliskim sąsiedztwie 
□  miejsce spędzania wolnego czasu                                                 1 respondent 
□  jestem zainteresowany kupnem działki na tym terenie 

Nie dotyczy zakresu merytorycznego w 
przedmiocie uchwalenia miejscowego 
planu. Uzyskane dane stanowią informacje 
o respondentach. 
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□  turysta                                                                                            1 respondent 
□  inne                                                                                                1 respondent 

2.   Uzyskano następujące odpowiedzi na pytanie drugie: 
2. Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar? 
□  tereny cmentarza                                                                   8 respondentów 
□  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
□  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
□  zabudowa usługowa                                                                   1 respondent 
□  usługi sportu i rekreacji                                                          2 respondentów 
□  tereny zieleni urządzonej 
□  inne 

Postulaty przekazane do dalszych analiz i 
prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 
uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej i 
Urbanistycznej ,    

3.   Uzyskano następujące odpowiedzi na pytanie trzecie: 
3. Czy na terenie objętym planem należy zaprojektować drogi 
umożliwiające funkcjonowanie komunikacji zbiorowej? 
□  Tak                                                                                        6 respondentów 
□  Nie                                                                                             1 respondent 
□  Nie                                                                                        3 respondentów 
□  Inne                                                                                           1 respondent 

Obszar konsultowany posiada dojazd 
urządzoną drogą powiatową 
skomunikowany jest przy pomocy 
transportu publicznego, znajduje się tam 
zarówno parking jak i przystanek 
autobusowy.   
Postulat przekazany do dalszych analiz i 
prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 
uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej i 
Urbanistycznej. Pod uwagę należy wziąć 
ewentualność wprowadzenia drogi 
serwisowej, powiększenia parkingu lub 
poszerzenia oferty w zakresie komunikacji 
miejskiej. 
 

4.   Uzyskano następujące odpowiedzi na pytanie czwarte: 
4. Czy uważa Pani/Pan, że warto uczestniczyć w procedurze 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? 
□  tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej 
zagospodarować teren                                                                5 respondentów 
□  tak, jeśli plan dotyczy obszaru, położonego blisko mojego domu                        
                                                                                                  3 respondentów 
□  nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem                             1 respondent 
□  nie, gdyż urzędnicy i tak zrobią, co chcą                              2 respondentów 

Nie dotyczy zakresu merytorycznego w 
przedmiocie uchwalenia miejscowego 
planu. Uzyskane dane stanowią informacje 
o respondentach dotyczące społecznego 
postrzegania zasadności 
upowszechniania konsultacji społecznych 
w szczególności w zakresie dot. 
planowania przestrzennego . 
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□  nie mam zdania 
□  inne 

5.   Uzyskano następujące odpowiedzi na piąte pytanie: 
5. Status ankietowanego: 
□  Uczeń 
□  Student                                                                                  2 respondentów 
□  Osoba pracująca                                                                   6 respondentów 
□  Osoba zajmująca się domem                                                     1 respondent 
□  Osoba bezrobotna                                                                      1 respondent 
□  Emeryt, rencista                                                                         1 respondent 
 

Nie dotyczy zakresu merytorycznego w 
przedmiocie uchwalenia miejscowego 
planu. Uzyskane dane stanowią informacje 
o respondentach 

Metoda dni otwartych wraz z punktem konsultacyjnym  
1.   65 uczestników - 

mieszkańcy gminy 
Miasto Bielsk Podlaski i 
inni interesariusze 

Uzyskano następujące odpowiedzi na pytanie pierwsze: 
1. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem 
planu? 
□  właściciel działki na terenie objętym sporządzeniem planu-     1 respondent 
□  miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo                                   27 respondentów 
□  miejsce pracy w bliskim sąsiedztwie 
□  miejsce spędzania wolnego czasu                                               7 respondentów 
□  jestem zainteresowany kupnem działki na tym terenie 
□  turysta                                                                                           7 respondentów 
□  inne                                                                                            23 respondentów 

Nie dotyczy zakresu merytorycznego w 
przedmiocie uchwalenia miejscowego 
planu. Uzyskane dane stanowią informacje 
o respondentach. 

2.   Uzyskano następujące odpowiedzi na pytanie drugie: 
2. Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar? 
□  tereny cmentarza                                                                39 respondentów 
□  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                              2 respondentów 
□  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna                               3 respondentów 
□  zabudowa usługowa                                                                   
□  usługi sportu i rekreacji                                                        12 respondentów 
□  tereny zieleni urządzonej                                                    12 respondentów 
□  inne                                                                                          1 respondent 

Postulaty przekazane do dalszych analiz i 
prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 
uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej i 
Urbanistycznej ,    

3.   Uzyskano następujące odpowiedzi na pytanie trzecie: 
3. Czy na terenie objętym planem należy zaprojektować drogi 
umożliwiające funkcjonowanie komunikacji zbiorowej? 
□  Tak                                                                                      49 respondentów 

Obszar konsultowany posiada dojazd 
urządzoną drogą powiatową 
skomunikowany jest przy pomocy 
transportu publicznego, znajduje się tam 
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□  Nie                                                                                         9 respondentów 
□  Nie                                                                                         5 respondentów 
□  Inne                                                                                           1 respondent 

zarówno parking jak i przystanek 
autobusowy.   
Postulat przekazany do dalszych analiz i 
prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 
uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej i 
Urbanistycznej. Pod uwagę należy wziąć 
ewentualność wprowadzenia drogi 
serwisowej, powiększenia parkingu lub 
poszerzenia oferty w zakresie komunikacji 
miejskiej. 
 

4.   Uzyskano następujące odpowiedzi na pytanie czwarte: 
4. Czy uważa Pani/Pan, że warto uczestniczyć w procedurze 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? 
□  tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej 
zagospodarować teren                                                                57 respondentów 
□  tak, jeśli plan dotyczy obszaru, położonego blisko mojego domu                        
                                                                                                      1 respondent 
□  nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem                             1 respondent 
□  nie, gdyż urzędnicy i tak zrobią, co chcą                              4 respondentów 
□  nie mam zdania                                                                    2 respondentów 
□  inne 

Nie dotyczy zakresu merytorycznego w 
przedmiocie uchwalenia miejscowego 
planu. Uzyskane dane stanowią informacje 
o respondentach dotyczące społecznego 
postrzegania zasadności 
upowszechniania konsultacji społecznych 
w szczególności w zakresie dot. 
planowania przestrzennego . 

5.   Uzyskano następujące odpowiedzi na piąte pytanie: 
5. Status ankietowanego: 
□  Uczeń                                                                                  2 respondentów 
□  Student                                                                                       
□  Osoba pracująca                                                                 34 respondentów 
□  Osoba zajmująca się domem                                                4 respondentów 
□  Osoba bezrobotna                                                               24 respondentów 
□  Emeryt, rencista                                                                         1 respondent 
 

Nie dotyczy zakresu merytorycznego w 
przedmiocie uchwalenia miejscowego 
planu. Uzyskane dane stanowią informacje 
o respondentach 

Metoda spacer badawczy  

  33 uczestników - 
mieszkańcy gminy 

Wnioski uczestników techniki: 

 teren graniczy bezpośrednio z aktualnie funkcjonującym, 
czynnym cmentarzem wyznaniowym; 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 
prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 
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Miasto Bielsk Podlaski i 
inni interesariusze 

 aktualnie jest nie użytkowany, zakrzewiony i zadrzewiony; 

 obszar poddany konsultacjom jest dobrze skomunikowany – 
leży przy urządzonej drodze powiatowej; 

 zarówno do cmentarza jak i przedmiotowego terenu 
doprowadzona jest komunikacja publiczna; 

 istnieje możliwość wyznaczenia komunikacji pieszej w połowie 
istniejącego cmentarza z obszarem konsultowanym; 

 zasadnym wydaje się wytyczenie nowej drogi – obwodnicy 
zespołu cmentarzy uwzględniającej teren konsultowany 
służącej; 

 należy przeanalizować możliwość utrzymania istniejących 
zadrzewień lub zastąpienie ich nowymi nasadzeniem; 

 przy projektowaniu planu zwrócić uwagę na znaczne różnice 
wysokości terenu; 

 przy projektowaniu planu zwrócić uwagę na przepływającą w 
południowej części obszaru rzekę Białą; 

 pod uwagę wziąć wysoki poziom wód gruntowych w części 
terenu położonego w pobliży rzeki; 

 przewidzieć w południowej części planu teren zielony- miejsce 
wyciszenia i odpoczynku; 

 przewidzieć miejsca gromadzenia odpadów stałych i toalet; 
 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej i 
Urbanistycznej.  

 

Metoda punkt konsultacyjny  

1.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag  

2.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Popiera proponowaną lokalizację Wnioski przekazano do dalszych analiz i 
prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 
uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej i 
Urbanistycznej 
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3.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag   

4.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag   

5.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag   

6.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Lokalizacja dróg wewnętrznych i parkingów w sąsiedztwie 

planowanego cmentarza 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 
prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 
uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej i 
Urbanistycznej 

7.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag  

8.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Popiera proponowaną lokalizację Wnioski przekazano do dalszych analiz i 
prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 
uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej i 
Urbanistycznej 

9.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag   

10.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag  
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11.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Popiera proponowaną lokalizację Wnioski przekazano do dalszych analiz i 
prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 
uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej i 
Urbanistycznej 

12.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag   

13.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag  

14.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Popiera proponowaną lokalizację Wnioski przekazano do dalszych analiz i 
prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 
uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej i 
Urbanistycznej 

15.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag   

Metoda warsztat mapowy  

1.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag  

2.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Lokalizacja dróg wewnętrznych i parkingów w sąsiedztwie 

planowanego cmentarza 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 
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3.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Lokalizacja dróg wewnętrznych i parkingów w sąsiedztwie 

planowanego cmentarza 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

4.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosu poprzednika Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

5.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Śmietniki należy lokować przy ogrodzeniu działki od nowej strony w 

dwóch miejscach, z przodu cmentarza i na końcu 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

6.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosu poprzednika Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

7.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosów poprzedników. Sam nie zgłasza innych 

postulatów. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

8.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosów poprzedników. Sam nie zgłasza innych 

postulatów. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

9.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosów poprzedników. Sam nie zgłasza innych 

postulatów. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 
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10.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosów poprzedników. Sam nie zgłasza innych 

postulatów. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

11.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

W obszarze konsultowanym przy zakładaniu cmentarza przewidzieć  

alejkę wzdłuż całej działki, która łączyłaby się poprzecznie z alejką w 

istniejącej części cmentarza 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

12.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag  Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

13.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Ogrodzenie mogłoby być metalowe, jednakże z możliwością 

zazielenienia (np. żywopłot) 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

14.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Popiera proponowaną lokalizację Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

15.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag  Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

16.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Brak uwag Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 
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17.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Obecnie rosnące na działce świerki byłyby wycięte, ewentualnie można 

zrobić nasadzenia wzdłuż nowego ogrodzenia 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

18.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosów poprzedników. Sam nie zgłasza innych 

postulatów. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

19.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosów poprzedników. Sam nie zgłasza innych 

postulatów. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

20.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosów poprzedników. Sam nie zgłasza innych 

postulatów. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

21.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Pas zieleni od strony rzeki – można pozostawić, zrobić dosadzenia 

drzew. 

Przy kaplicy można umieścić różnorodne pomieszczenia gospodarcze, 

też toalety 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

22.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Parking od strony ul. Mickiewicza należałoby wydłużyć do granic 

cmentarza. 

 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 
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23.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Parking od strony ul. Mickiewicza należałoby wydłużyć do granic 

cmentarza 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

24.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Parking od strony ul. Mickiewicza należałoby wydłużyć do granic 

cmentarza 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

25.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Parking od strony ul. Mickiewicza należałoby wydłużyć do granic 

cmentarza 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

26.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Parking od strony ul. Mickiewicza należałoby wydłużyć do granic 

cmentarza, a także wzdłuż nowego ogrodzenia przeprowadzić drogę 

dojazdową z parkingami wzdłuż ogrodzenia. 

Parking o podłożu ażurowym 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

27.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Śmietniki położone od przodu i tyłu cmentarza, jednakże w jego 

centralnej części, by odległość dla wszystkich była zbliżona, Śmietniki 

zadaszone, najlepiej murowane, koniecznie zamykane z utwardzeniem 

terenu wewnątrz i na zewnątrz- opaska wokół budynku. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

28.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosów poprzedników. Sam nie zgłasza innych 

postulatów. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 
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29.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosów poprzedników. Sam nie zgłasza innych 

postulatów. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

30.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przy projektowaniu planu zwrócić uwagę na znaczne różnice wysokości 
terenu; 
Przy projektowaniu planu zwrócić uwagę na przepływającą w 
południowej części obszaru rzekę Białą; 
pod uwagę wziąć wysoki Poziom wód gruntowych w części terenu 

położonego w pobliży rzeki. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

31.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosu poprzednika- zaznacza, że to b. istotna 

kwestia. Sam nie zgłasza innych postulatów. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

32.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosów poprzedników. Sam nie zgłasza innych 

postulatów. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

33.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Przyłącza się do głosów poprzedników. Sam nie zgłasza innych 

postulatów. 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 

34.  mieszkaniec miasta 

mieszkająca w bliskim 

sąsiedztwie 

Zwrócił uwagę na to, ze dobrym pomysłem byłoby zrobienie drogi 

jednokierunkowej od strony cmentarza komunalnego, która 

przebiegałaby dookoła całego obszaru cmentarnego 

Wnioski przekazano do dalszych analiz i 

prac nad projektem m.p.z.p.w tym pod 

uwagę Miejskiej Komisji Architektonicznej 

i Urbanistycznej 
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