
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Wójta Gminy Stare Babice z 
siedzibą w Starych Babicach kod pocztowy 05-082, przy ul. Rynek 32, na potrzeby sporządzania planu miejscowego dla części 
wsi Janów (RODO). 
 

………………………………………………….. 
(podpis) 

 

ANKIETA 
dot. oczekiwań uczestników procedury planistycznej we wsi Janów 

 

Szanowni Państwo, 

 W związku z końcowym etapem procedury planistycznej w sprawie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów, dotarły do Urzędu Gminy po dyskusji publicznej  

z dn. 29 maja 2019r. różne opinie w tym temacie. Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie 

krótkiej ankiety, której wyniki pomogą wybrać odpowiedni sposób dalszego procedowania planu. 

 

Wybierając odpowiedź należy zapoznać się z możliwymi następstwami podjętej decyzji: 

 

W przypadku zakończenia procedury na obecnym etapie, plan zostanie prawdopodobnie przekazany 

do uchwalenia, a wszystkie uwagi wniesione do 17.06.2019 zostaną uwzględnione w maksymalnym 

możliwym stopniu, jednak bez znaczącej zmiany rozwiązań w planie. Plan ten będzie miał szansę na 

pomyślne wdrożenie, ponieważ uzyskał już wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie. Jak 

tylko plan wejdzie w życie możliwe będzie zagospodarowanie działek znajdujących się poza obszarem 

scaleniowym oraz rozpoczęcie procedury scalenia i podziału nieruchomości na działkach do niej 

przeznaczonych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że droga KDL 2 zostanie w obecnym miejscu, lub 

zostanie przesunięta tylko nieznacznie. 

W przypadku kontynuowania procedury planistycznej celem przeprojektowania drogi KDL 2, 

procedura planistyczna wydłuży się, ponieważ będzie konieczne dokonanie powtórnych uzgodnień 

projektu, a później konieczne będzie ponowne wyłożenie planu do publicznego wglądu. Skierowanie 

planu do ponownych uzgodnień nie gwarantuje jego uzgodnienia w nowym kształcie i może wiązać się 

z koniecznością powrotu do obecnych rozwiązań. Wszelkie procesy inwestycyjne i scaleniowe będą 

wstrzymane do czasu przyjęcia nowego projektu planu. 

Proszę uprzejmie o uzupełnienie tabeli z danymi osobowymi i wypełnienie badania ankietowego 

zakreślając odpowiedź „tak” lub „nie”: 

imię i nazwisko:  
ulica i nr domu  
Kod pocztowy i miejscowość  
nr działki  

 

1. 
Czy procedura planistyczna powinna być zakończona na obecnym 
etapie (wykładany projekt), z uwzględnieniem możliwie wszystkich 

wniesionych uwag nie wydłużających procedury planistycznej? 
TAK NIE 

2. 
Czy procedura planistyczna powinna być prowadzona dalej, a projekt 

planu powinien zostać istotnie zmieniony (w zakresie przebiegu głównej 
drogi oznaczonej w projekcie KDL 2)? 

TAK NIE 

 

Ankietę proszę złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, ul. 

Rynek 32, 05-082 Stare Babice do dnia 1 lipca 2019r. lub przekazać ją za pośrednictwem Radnego 

Pana Dariusza Sobczaka, albo Pani Sołtys Stanisławy Sulwińskiej. Wszelkie pytania w tej sprawie 

można kierować do Referatu Planowania Przestrzennego, pok. 3 na parterze, tel.: (22) 722 90 04. 


