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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTYTUCJI GMINA I MIASTO TULISZKÓW
TECHNIKA III SPOTKANIE KONSULTACYJNE APLIKACJA DO ZBIERANIA WNIOSKÓW MPZP
"PRZESTRZEŃ GMINNA LOKALNA WARTOŚĆ"
Okres realizacji 31.12.2019- 31.03.2020
Działka
Treść
302707_4.0001.1249/1 Zwracam się z prośbą o zmianę przeznaczenia moich działek o numerach
1249/1 oraz 1252/2 w kierunki funkcji mieszkaniowej, gdyż obecne
przeznaczenie TAG uniemożliwia mi zagospodarowanie działki w kierunku
typowo mieszkaniowym.
302707_4.0001.292
Wnioskuję zmianę przeznaczenia zarówno w planie miejscowym jak i
studium dla moich działek oznaczonych numerami 290, 292, 293
położonych w Tuliszkowie z aktualnego przeznaczenia RZ - tereny łąk i
pastwisk w kierunku przeznaczenia umożliwiającego lokalizację
odnawialnych źródeł energii.
302707_4.0001.1717/1 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych
usług
302707_4.0001.1718/1 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych
usług
302707_4.0001.1333/1 Zwracam się prośbą o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie miasta
Tuliszków dla działki nr 1333/1 z przeznaczenia rolnego na przeznaczenie
mieszkaniowe jednorodzinne.
302707_4.0001.1208
Uprzejmie proszę o zmianę przeznaczenia mojej działki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 1208 położonej w Tuliszkowie. Aktualne
przeznaczenie rolne wraz z planowaną trasą drogi wojewódzkiej
uniemożliwia mi jakiekolwiek zamierzenia inwestycyjne w stosunku do
ww. działki. Wnioskuję zmianą przeznaczenia w mpzp w kierunku funkcji
mieszkaniowej jednorodzinnej.
302707_4.0001.464
Zwracam się z prośbą o zmianę przeznaczenia dla działki nr 464, obręb
Tuliszków w studium oraz miejscowym planie miasta Tuliszków w
kierunku funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Obecne przeznaczenia
rolne nie odpowiada moim zamierzeniom inwestycyjnym i spadkowym.
302707_4.0001.1357
Proszę o przekształcenie 100 m od drogi gminnej pod zabudowę
mieszkaniowa jednorodzinną z możliwością prowadzenia nieuciążliwych
usług.
302707_4.0001.2859/3 Zwracam się z prośbą o zmianę przeznaczenia w MPZP miasta Tuliszków
dla mojej dz. 2859/3 z aktualnej funkcji z planie RZ na przeznaczenie
zgodne z aktualnym Studium Miasta, czyli przeznaczenie mieszkaniowe
jednorodzinne. Prośbą swą motywuję chęcią budowy własnego domu
jednorodzinnego.
302707_4.0001.1345/1 Zwracam się prośba o zmianę przeznaczenia w planie miejscowym miasta
Tuliszków mojej działki o numerze 1345/1 z przeznaczenia rolnosadowniczego RO na przeznaczenie mieszkaniowe jednorodzinne MN.
302707_4.0001.2507/1

Zwracam się z prośbą o zmianę przeznaczenia dla mojej działki
oznaczonej nr 2507/1, położonej w Tuliszkowie na przeznaczenie
mieszkaniowe jednorodzinne i dopuszczeniem nieuciążliwych usług
(mycie tapicerek samochodowych) zgodne ze studium gminy i miasta
Tuliszków, w którym dla mojej działki określa się przeznaczenie
mieszkaniowe. Aktualne przeznaczenie w planie (tj. droga) uniemożliwia

mi jakiekolwiek zamierzenia budowlane na mojej działce, w której części
zlokalizowany jest już budynek mieszkalny.
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REZYGNUJĘ Z POPRZEDNIEJ ZMIANY NA MIESZKANIÓWKĘ CHCIAŁBYM
POZOSTAĆ PRZY TIG
Wnioskuję o zmianę zarówno w planie miejscowym oraz studium dla
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1487/2 położonej w
Tuliszkowie w kierunku funkcji usług i handlu. Możliwości wybudowania
sklepu (likwidacja budynku mieszkalnego).
Wnioskuję o zmianę planu miejscowego dla mojej działki nr 1785/1,
obręb Tuliszków w kierunku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
zgodnie z zakresem studium gminy i miasta Tuliszków.
Zwracamy się z prośbą o zmianę planu miejscowego dla naszej działki nr
2111 położonej w Tuliszkowie przy ulicy Górnej z funkcji mieszkaniowej
na funkcję mieszkaniową z dopuszczeniem usług.
Zwracamy się z prośbą o zmianę przeznaczenia dla działki nr 1194/5
(Tuliszków) zarówno w planie miejscowym jak i studium miasta Tuliszków
z przeznaczenia rolnego na przeznaczenie mieszkaniowe jednorodzinne.
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z planu miejscowego miasta
Tuliszków oraz studium planowanego przebiegu obwodnicy drogi
wojewódzkiej na działce nr 1277/5 położonej w Tuliszkowie.
Wnioskuję o zmianę przeznaczenia dla moich działek o numerach 1351,
1284/2, 1286/2, 1285/5 znajdujących się w Tuliszkowie na przeznaczenie
umożliwiające zabudowę mieszkaniową.
Prosimy o zmianę przeznaczenia naszej działki numer 1270 położonej w
Tuliszkowie na przeznaczenie mieszkaniowe.
Proszę o zmianę przeznaczenia działki 2104/3 położonej w Tuliszkowie w
części przyległej około 0,04 ha do działki 2104/4 na przeznaczenie
umożliwiające podział tej działki w celu powiększenia działki 2104/4.
Aktualnie przeznaczeni mieszkaniowe części działki 2104/3 uniemożliwia
taki podział.
wnioskowane przeznaczenie mieszkaniowe jednorodzinne, działka 1360,
Tuliszków
Wniosek o zmianę w kierunku funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej dla
działki numer 1276/2 położonej przy ulicy Górnej w Tuliszkowie
Wniosek do mpzp miasta o zmianę przeznaczenia terenu na zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, dz. 1357, obręb Tuliszków
Wnioskuję działalność inwestycyjną, teren aktywizacji gospodarczej dla
działki nr 2859/2 położonej w Tuliszkowie
Proszę o zmianę w mpzp na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z
możliwością realizacji nieuciążliwych usług. Działka 2859/3, Tuliszków.
Wnioskowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla działki nr
902/2 w Tuliszkowie.
Wnioskowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zarówno w planie
jak i w studium miasta Tuliszków. Działki numer 1795, 1796.
Proszę o zmianę przeznaczenia działki 1673, obręb Tuliszków w mpzp na
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wnioskuję zmianę funkcji w miejscowym planie Tuliszkowa z TAG na MN
- mieszkaniową jednorodzinną, dz. 1251/2, Tuliszków
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302707_4.0001.644

Prośba o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr
644 położonej w Tuliszkowie na budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne z możliwością prowadzenia nieuciążliwych usług.

