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Wstęp i przedmiot i cel opracowania 
 
Podstawą do rozpoczęcia prac nad niniejszym dokumentem „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów”, zwanego dalej 
Studium, jest uchwała nr XX.167.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów. 
Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
a w szczególności z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.). Procedurę planistyczną określa 
art. 11 ww. ustawy, a wszystkie jej etapy zostały zebrane w dokumentacji prac 
planistycznych studium. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest 
aktem prawa miejscowego. Jednak zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, jest jednym z podstawowych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną gminy, a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
 
Podstawowymi zadaniami opracowanego Studium są: 
 dostosowanie dokumentu do obowiązujących przepisów, 
 rozpoznanie aktualnej sytuacji miasta, istniejących uwarunkowań oraz problemów 

związanych z jego rozwojem, 
 sformułowanie kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miasta, a także 

podstawowych zasad polityki przestrzennej i zasad ochrony interesu publicznego, 
 stworzenie podstaw do sporządzania planów miejscowych, 
 ustalenie kierunków rozwoju sieci infrastruktury technicznej, 
 promocja miasta. 
 
Przy sporządzeniu Studium uwzględniono opracowania wykonane dla miasta:  
- Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów, marzec-maj 2022 r., 
 Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w Gminie Miasto Złotów dla potrzeb 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto 
Złotów, kwiecień-czerwiec 2022 r., 

 Strategia rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030 – załącznik do uchwały 
nr XXXVIII.280.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2021 r., 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 
z uwzględnieniem perspektywy do 2029 rok – do uchwały nr XLV.316.2022 Rady 
Miejskiej w Złotowie z dnia 26 maja 2022 r., 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Złotów - załącznik do uchwały 
nr XVII.110.2016 r. Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 marca 2016 r., 

 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Zlotów 
do 2032 rok - załącznik do uchwały nr XV.89.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 
28 grudnia 2015 r., 

 Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe 
dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2030 – załącznik do uchwały nr XXII.152.2016 
Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 września 2016 r., 

 Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2023 – załącznik 
do uchwały nr XXVII.203.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. 
ze zmianami, 

 Gminny Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Złotowa na lata 2022–2025 – 
załącznik do uchwały nr XLV.320.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 maja 2022 r. 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz. 4417); 
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oraz dla województwa: 
 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, 
zatwierdzony uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 
marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 4021), 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego, WBPP, 
2014 r 

 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 
wraz z planem inwestycyjnym załącznik do uchwały nr XXII/405/20 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r., 

 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku – załącznik do uchwały 
nr XVI/287/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. 
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CZĘŚĆ I: UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA 
 
1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu 
 
1.1. Ogólna charakterystyka miasta 
 
Gmina Miasto Złotów to gmina miejska położona w północnej części województwa 
wielkopolskiego, w powiecie złotowskim. W latach 1975-1998 miasto położone było 
w województwie pilskim. Miasto jest siedzibą władz samorządowych gminy miejskiej 
Złotów, gminy wiejskiej Złotów oraz powiatu złotowskiego. Złotów to miasto będące 
historycznym, komunikacyjnym i gospodarczym centrum Ziemi Złotowskiej. Teren miasta 
przecina linia kolejowa nr 203, łącząca stację Tczew ze stacją Kostrzyn. Miasto otacza 
gmina wiejska Złotów. Zgodnie z danymi GUS za rok 2021 miasto zajmuje powierzchnię 
1.158 ha1,2. Powierzchnia miasta stanowi 0,04 % obszaru województwa wielkopolskiego 
i 0,7 % obszaru powiatu złotowskiego.  
 
1.2. Ludność 
 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 2021 r., miasto zamieszkiwało 
18.373 osób3. Średnia gęstość zaludnienia w mieście wynosi około 1.586,61 os/km2. 
 
Tabela 1. Struktura populacji w mieści Złotów w 2021 r.  

Liczba mieszkańców 
Ogółem Kobiety Mężczyźni 

osób osób % osób % 
18.373 9.558 52 8.815 48 

źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS 
 
1.3. Funkcje miasta i użytkowanie gruntów 
 
Złotów pełni rolę powiatowego ośrodka miejskiego, sprawując przy tym funkcje: 
mieszkaniową, usługową, przemysłowo-składową, turystyczno-wypoczynkową, 
administracyjną, kulturalną i naukową, edukacyjną, medyczną i transportową.  
Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują powierzchnię ok. 465,3 ha, co stanowi 
40,2 % powierzchni miasta4. Grunty rolne stanowią 31 % powierzchni miasta - ok. 359 ha. 
Miasto cechuje duża lesistość. Lasy zajmują tu ok. 215,5 ha, co stanowi 18,6 % użytków 
miasta. Duża część terenu miasta to grunty pod wodami – ok. 111 ha, co stanowi 9,6 % 
powierzchni miasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
2 o ile nie wskazano inaczej wszystkie dane podane w studium dotyczą stanu na dzień 31 grudnia 
3 dane GUS: ttps://bdl.stat.gov.pl – stan na dzień 30 czerwca 2021 r. 
4 dane PODGiK w Złotowie – dane z programu GEO-INFO Mapa 
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Tabela 2. Użytkowanie gruntów na terenie miasta Złotów, stan na dzień 24 luty 2022 r. 
Użytki gruntowe Powierzchnia w ha 

grunty rolne 
użytki rolne 319,7 

359 
nieużytki 39,3 

grunty leśne 
lasy 215,5 

221,6 
grunty zadrzewione i zakrzewione 6,1 

grunty zabudowane i zurbanizowane 465,3 465,3 
grunty pod wodami 111 111 
 1.156,95. 1.156,9 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Złotowie – dane z programu GEO-INFO Mapa 
 

Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów w mieście Złotów w 2022 r. 

 
źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PODGiK 

 
1.4. Uwarunkowania planistyczne 
 
Do chwili wejścia w życie niniejszego Studium obowiązywało Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów – zatwierdzono 
uchwałą nr XXI/138/05 z dnia 24 marca 2005 r. 
Obowiązująca ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) wraz z szeregiem jej nowelizacji 
wprowadziła znaczne zmiany do kształtu dokumentu jakim powinno być studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nałożono liczne dodatkowe 
wymogi, które studium musi spełniać. Zmiany w prawodawstwie oraz zmiany 
w zagospodarowaniu miasta, spowodowały brak aktualności poprzedniego Studium 
i konieczność opracowania niniejszego dokumentu pod kątem dostosowania do obecnego 
stanu prawnego, jak również zmieniającej się sytuacji planistycznej. 
 
 
 

 
5 powierzchnia geodezyjna miasta uzyskana z danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Złotowie (dane z programu GEO-INFO Mapa) została obliczona na podstawie części graficznej 
ewidencji gruntów i budynków i nieznacznie odbiega od powierzchni miasta wg danych GUS – powierzchnia ta 
została wykorzystana do przedstawienia struktury przestrzennej miasta 

27,7

3,4

18,6
0,5

40,2

9,6

użytki rolne

nieużytki

lasy

grunty zadrzewione i

zakrzewione

grunty zabudowane i

zurbanizowane

grunty pod wodami
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1.4.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 
Na terenie miasta, zgodnie ze stanem na dzień 17 maja 2022 r., obowiązuje 
61 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego6: 
1. Uchwała nr IV/32/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego 
przy ul. Piaskowej 

2. Uchwała nr IV/31/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego 
przy ul. Chojnickiej. 

3. Uchwała nr IV/28/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru obejmującego rejon 
skrzyżowania ul. Szpitalnej i Staszica. 

4. Uchwała nr IV/30/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego 
przy ul. Łowickiej. 

5. Uchwała nr IV/29/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego 
przy ul. Konopnickiej. 

6. Uchwała nr XVI/127/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla terenu położonego 
przy ul. Jeziornej. 

7. Uchwała nr XXIII/150/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego 
w rejonie ulic 8 Marca, Leśnej i Wielatowskiej zw. Wielatowo - ośrodek usługowy. 

8. Uchwała nr XXIII/149/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa 
w rejonie ulic Chojnickiej - Rogatki. 

9. Uchwała nr XXV/160/2000 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulicy 
Moniuszki. 

10. Uchwała nr XXVIII/178/2000 z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego zespołu budownictwa 
mieszkalno - usługowego przy hali targowej w Złotowie. 

11. Uchwała nr XXVIII/179/2000 z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa 
w rejonie ul. Leśnej. 

12. Uchwała nr XXVIII/180/2000 z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkalno - 
usługowego w Złotowie w rejonie ulic Jastrowskiej i Leśnej. 

13. Uchwała nr XXIX/188/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie osiedla 
"Polna". 

14. Uchwała nr XXIX/189/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego 
w rejonie ulic Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza. 

15. Uchwała nr XXXII/217/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie dzielnicy 
przemysłowej przy ulicy Kujańskiej. 

16. Uchwała nr XXXII/218/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic Aleja 
Piasta-Krzywoustego. 

 
6 numery pozycyjne planów odpowiadają numerom na rysunku Studium – plansza uwarunkowań 
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17. Uchwała nr XXXII/220/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie Muzeum 
Ziemi Złotowskiej. 

18. Uchwała nr XXXII/221/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotowa w rejonie 
ul. Mickiewicza. 

19. Uchwała nr XXXII/219/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego brzegu jeziora Miejskiego 
w Złotowie w rejonie ul. Staszica. 

20. Uchwała nr XLI/267/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie byłego internatu 
Szkoły Zawodowej Nr 1. 

21. Uchwała nr XXIX/211/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie 
ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego żołnierza. 

22. Uchwała nr XXIX/210/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego 
przy ul. 8-go Marca. 

23. Uchwała nr XXIX/208/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie dzielnicy 
przemysłowej przy ulicy Kujańskiej. 

24. Uchwała nr XXIX/207/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla zespołu budownictwa 
mieszkalno - usługowego przy hali targowej w Złotowie. 

25. Uchwała nr IV/21/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru obejmującego rejon 
Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz na przedłużeniu ul. Mokrej, wzdłuż ul. Kościelnej do 
ul. Grudzińskich. 

26. Uchwała nr IV/20/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu położonego między 
ul. Grochowskiego a Mickiewicza. 

27. Uchwała nr IV/23/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu położonego w rejonie 
ul. Mickiewicza i Al. Piasta. 

28. Uchwała nr XXIV/119/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenów 
położonych w rejonie ul. Kujańskiej. 

29. Uchwała nr XXXVII/202/10 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa - terenu przy ul. Kujańskiej 
(ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa). 

30. Uchwała nr XXXVII/204/10 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego 
w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza). 

31. Uchwała nr XXXVII/206/10 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego 
przy ul. Leśnej i Wielatowskiej. 

32. Uchwała nr V/34/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między 
ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim. 

33. Uchwała nr V/36/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego nad jeziorem 
Zaleskim – ul. Wioślarska. 
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34. Uchwała nr V/38/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. 8-go 
Marca – ul. Wielatowska. 

35. Uchwała nr V/40/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między 
ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta. 

36. Uchwała nr XVIII/140/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między 
ul. Mokrą a ul. Łowiecką. 

37. Uchwała nr XXVII/270/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie 
przy ul. Widokowej. 

38. Uchwała nr XXVII/272/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między 
ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim. 

39. Uchwała nr XXVII/266/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w Złotowie 
w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową. 

40. Uchwała nr XXVII/264/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między 
Al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej. 

41. Uchwała nr XXX/292/13 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego 
przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego. 

42. Uchwała nr XXXI/304/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między 
jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia. 

43. Uchwała nr XXXI/306/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach 
ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej. 

44. Uchwała nr XXXIV/328/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, 
Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa. 

45. Uchwała nr XXXIV/330/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa a w rejonie ul. Melchiora 
Wańkowicza. 

46. Uchwała nr XXXV/334/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone 
przy skrzyżowaniach ul. Chojnickiej z ul. Rogatki i ul. Świerkową. 

47. Uchwała nr XIII.75.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone 
przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. 8-go Marca. 

48. Uchwała nr XVI.98.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone 
między al. Piasta a ul. Szkolną. 

49. Uchwała nr XXI.143.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego wzdłuż brzegu 
Jeziora Miejskiego od strony ul. Powstańców. 

50. Uchwała nr XXI.145.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone 
przy ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej. 

51. Uchwała nr XXI.147.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony 
między ul. Wojska Polskiego a ul. Łowiecką. 
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52. Uchwała nr XXIV.170.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie położonym między 
ul. Królowej Jadwigi (lewa strona ulicy od budynku nr 45 do torów kolejowych) 
a Jeziorem Burmistrzowskim. 

53. Uchwała nr XXX.222.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki ewidencyjne 
nr 19, 20 i 21 przy al. Mickiewicza. 

54. Uchwała nr XXXIX.276.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony 
między ul. Kolejową a ul. Szpitalną. 

55. Uchwała nr XLI.297.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 przy ul. Powstańców. 

56. Uchwała nr XLIII.311.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony 
między ul. Leśną a ul. 8 Marca oraz działki nr 27/35 i 27/42 położone między 
ul. Wielatowską a ul. 8 Marca. 

57. Uchwała nr XX.170.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości 
położone między ul. Norwida a ul. Marii Zientara Malewskiej. 

58. Uchwała nr XXI.180.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości 
położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną. 

59. Uchwała nr XXI.182.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości 
nr ew. 33/8 i nr ew. 33/11 położone przy ul. Kwiatowej. 

60. Uchwała nr XXVI.212.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości 
położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów. 

61. Uchwała nr XXVI.210.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości 
położone w rejonie ul. Mokrej. 

Powierzchnia terenu objętego planami wynosi ok. 208,5 ha7, co stanowi ok. 18 % ogólnej 
powierzchni obszaru miasta. 
 
1.4.2. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 
 
W latach 2009 – 2021 wydano 1.328 decyzje o warunkach zabudowy oraz 125 decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 dane uzyskane graficznie z rysunku Studium – plansza uwarunkowań 
8 dane Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz https://bdl.stat.gov.pl 
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Tabela 3. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
w mieście Złotów w latach 2009-2021 

Lp. Rok 

liczba wydanych 
decyzji 

o ustaleniu 
lokalizacji 

inwestycji celu 
publicznego 

liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

ogółem 
dla zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

dla zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

dla 
zabudowy 
usługowej 

dla innej 
zabudowy 

1. 2009 26 106 0 41 18 47 
2. 2010 26 106 4 35 17 50 
3. 2011 8 114 6 35 11 62 
4. 2012 6 131 8 38 32 53 
5. 2013 15 118 12 45 9 52 
6. 2014 7 132 13 39 14 66 
7. 2015 7 91 6 30 12 43 
8. 2016 11 93 16 26 14 37 
9. 2017 5 91 20 18 11 42 
10. 2018 10 69 15 16 15 23 

11. 2019 2 79 14 28 12 25 

12. 2020 6 102 14 24 19 45 
13. 2021 6 96 19 33 15 29 
OGÓŁEM 125 1.328 147 408 199 574 

źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych oraz informacji Urzędu Miejskiego w Złotowie 
 
Powyższe zestawienia obrazują dynamikę procesów inwestycyjnych w mieście. Jest ona 
duża – średnio rocznie wydaje się 102 decyzji o warunkach zabudowy. Liczba ta przez 
okres analizowanych lat ulegała zmianom. Najwięcej decyzji wydano w 2014 r., a najmniej 
w 2018 r. Przeważają decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej.  
 
1.5. Turystyka, wypoczynek i rekreacja 
 
Położenie geograficzne oraz walory krajobrazowe, w tym lokalizacja jezior, składają się na 
bardzo korzystne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji na terenie miasta. Na terenie 
miasta zlokalizowane są 2 kąpieliska zlokalizowane na Jeziorze Zaleskim: Kąpielisko 
miejskie w Złotowie przy ul. Jeziornej oraz Kąpielisko miejskie w Złotowie 
przy ul. Wioślarskiej. Na terenie miasta zlokalizowano kilka ścieżek spacerowych: ścieżka 
prowadzącą nad jeziorem Baba, Szlak Herbowy, Szlak Złotowskiego Jelenia, trasa 
do biegów na orientację (Zielony Punkt Kontrolny) oraz Szlak Znaku Rodła w Złotowie. 
Osoby spragnione aktywnego wypoczynku mogą korzystać ze złotowskiej Promenady. 
Jednym z najcenniejszych obszarów rekreacyjnych Złotowa jest Park Zwierzyniec - 
kompleks leśny o charakterze parkowym. Za obszar atrakcyjny pod względem 
turystycznym uznać należy również historyczne centrum miasta. Miasto posiada 
nowoczesną infrastrukturę sportową przeznaczoną do uprawiania różnorodnych dyscyplin 
w różnych porach roku. Na bazę sportową Złotowa składają się: Hala widowiskowo-
sportowa „Złotowianka”, Pływalnia „Laguna”, Kompleks „Orlik 2012”, Zadaszone sztuczne 
lodowisko, Stadion lekkoatletyczny, Strzelnica sportowa LOK, Sala sportowa przy ul. 8-go 
Marca, Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 3, DiscGolf Park oraz kilka siłowni 
zewnętrznych.  
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1.5.1. Baza noclegowa i gastronomiczna oraz inne obiekty i wyposażenie 
turystyczne 
 
Miasto Złotów posiada średnio rozwiniętą bazę turystyczno-noclegową. W mieście, w lipcu 
2021 r., zgodnie z danymi GUS, w bazie noclegowej było 119 miejsc noclegowych w trzech 
obiektach9. Na obiekty te składały się jeden hotel, jeden inny obiekt hotelowy oraz jeden 
ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. Na bazę gastronomiczna składa się kilkanaście 
restauracji barów i kawiarni. 
 
1.5.2. Trasy turystyczne 
 
Przez teren miasta przebiegają fragmenty szlaków rowerowych: 
 z dworca PKP, ulicami: Moniuszki, Norwida, Szpitalną, Powstańców, Za Dworcem, 

a następnie drogą w kierunku m. Święta; 
 ze Starego Dzierzążna ulicami Dorsza, 8 Marca, oraz z Leśnictwa Nowy Dwór ul. Leśną, 

łącząc się dalej ulicami: Wielatowską, Jastrowską, Gorzelnianą, Widokową, wzdłuż 
brzegu jeziora Zaleskiego, przez Zwierzyniec, przy Amfiteatrze, ulicami Partyzantów, 
Powstańców, dalej drogą do m. Wąsosz, 

 z Nowego Dworu ulicami 8 marca, Grudzińskich, Obrońców Warszawy, Al. Mickiewicza, 
Al. Piasta, Norwida, Moniuszki, do dworca PKP, następnie ponownie ulicami Moniuszki, 
Norwida do ulicy Krzywoustego, ulicami: Królowej Jadwigi, Domańskiego, Chojnicką, 
następnie drogą do Stawnicy. 

Na terenie miasta występują też ścieżki dydaktyczne: dendrologiczna, łowiecka, leśna – 
na terenie Zwierzyńca oraz edukacyjna nad jeziorem Baba. 
 
1.6. Uzbrojenie terenu 
 
Szczegóły dotyczące uzbrojenia terenu przedstawiono w części uwarunkowań - rozdział: 
15.2. Infrastruktura techniczna. 
 
 
2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 
 
Zagospodarowanie przestrzenne cechuje się określonym stanem ładu przestrzennego. 
Z porównania stanu istniejącego i pożądanego przez społeczność wynika stopień aprobaty 
tego stanu. Kształtowanie ładu przestrzennego jest zatem procesem ciągłym, w którym 
człowiek przekształca otoczenie zgodnie ze swoim systemem wartości i możliwościami 
w granicach środowiska naturalnego. 
Jedno z podstawowych zadań samorządu terytorialnego stanowi dbanie o ład przestrzenny, 
co leży w interesie mieszkańców miasta i zapewnia im wysoką jakość życia w odniesieniu 
do warunków przestrzennych. Zachowanie ładu przestrzennego leży również w interesie 
wspólnoty samorządu terytorialnego, zapewniając jej atrakcyjność dla gości z zewnątrz. 
Uwarunkowania krajobrazu naturalnego oraz położenie miasta Złotów stanową 
o podstawach jej rozwoju. Jest to gmina miejska i taki też jest jej przestrzenny charakter. 
Istotną rolę w zagospodarowaniu przestrzennym miasta mają jeziora i tereny otwarte 
w tym lasy. W części wschodniej determinantą rozwoju jest linia kolejowa. Tereny 
zabudowane skupione w ramach zwartej zabudowy śródmiejskiej i satelitarnych osiedli. 
Szczególnie cenne jest historyczne założenie przestrzenne miasta. 
 
 
 
 

 
9 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
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2.1. Struktura przestrzenna miasta Złotów 
 
Podstawowymi funkcjami miasta są funkcje: mieszkaniowa, usługowa, administracyjna 
oraz dla części miasta funkcja przemysłowa. W strukturze użytkowania gruntów największą 
część stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane 40,2 %. Grunty rolne stanowią 31 % 
powierzchni miasta, a grunty leśne 19,2 %10. Miasto charakteryzuje zwarta zabudowa 
i dość duża gęstość zaludnienia - szczególnie w najstarszej części. Złotów posiada 
sektorowy układ przestrzenny – ze śródmiejskim ośrodkiem koncentracji 
oraz zlokalizowanymi wkoło niego obszarami zabudowy. Obszarem o największej 
intensywności zabudowy jest śródmiejski teren położony pomiędzy linią kolejową 
a Al. Mickiewicza – gdzie występuje intensywna zabudowa wielorodzinna oraz liczne 
obiekty usługowe w tym usług administracyjnych. Duże zainwestowanie występuje 
na terenach użytkowanych pod funkcję przemysłowo-usługową – tereny w sąsiedztwie 
ul. Kujańskiej i ul. Za Dworcem. Pierwotny układ urbanistyczny, w skład którego wchodzi 
historyczna zabudowa miejska, oddzielony jest od części zachodniej miasta barierą 
naturalną – w postaci wąskiej doliny i koryta rzeki Głomi. W części zachodniej dominuje 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna uzupełniona obiektami usługowymi i terenami 
rekreacyjno-sportowymi, zlokalizowanymi w otoczeniu jeziora Zaleskiego. Miasto cechuje 
duża ilość terenów zielonych. Zieleń miejska terenów zurbanizowanych jest cenionym 
składnikiem struktury przestrzennej miasta i ma w niej stałe miejsce. W przypadku 
planowania przestrzennego poszczególnych obszarów odpowiednie zagospodarowanie 
terenów zielonych jest niezbędnym elementem, który zagwarantuje zrównoważony rozwój 
miasta. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zieleń miejska to nie tylko parki i zieleńce, 
ale również indywidualne koncepcje realizowane przez użytkowników przestrzeni 
sąsiedzkiej. Przestrzenie zielone pełnią nie tylko funkcje czysto estetyczne, ale także 
w zdecydowany sposób poprawiają funkcjonowanie ekosystemu miasta. Uzupełniającą 
funkcje w stosunku do terenów zielonych pełnią ogrody działkowe zlokalizowane 
przy ulicach: Polnej, Ogrodowej, Witosa oraz przy Górze Żydowskiej. Ogrody działkowe 
pozwalają mieszkańcom na doświadczenie bliskiego kontaktu z naturą.  
 
2.2. Infrastruktura usługowa oraz działalność gospodarcza 
 
Usługi na terenie miasta mają charakter lokalny oraz ponadlokalny. Na terenie miasta 
w trzecim kwartale 2021 r., zgodnie z danymi GUS11, 1.513 osoby fizyczne prowadziły 
działalność gospodarczą. Zarejestrowanych było również 560 podmiotów takich jak osoby 
prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. W 2020 r. 127 osoby 
fizyczne zarejestrowały działalność gospodarczą. Powstało 10 nowych spółek handlowych, 
8 z ograniczoną odpowiedzialnością i 2 spółki cywilne.  
 
2.2.1. Administracja i służby publiczne 
 
Siedziba Urzędu Miejskiego w Złotowie znajduje się w centrum miasta przy Al. Piasta 1. 
Również w centrum miasta, przy Al. Piasta 32, zlokalizowana jest siedziba Starostwa 
Powiatowego w Złotowie. Siedzina gminy wiejskiej – Urząd Gminy Złotów zlokalizowana 
jest przy ul. Leśnej 7. Na terenie miasta zlokalizowane są również inne instytucje 
obsługujące mieszkańców miasta, gminy i powiatu np. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie, Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Złotowie, Komenda Powiatowa Policji w Złotowie, Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. 
 
 

 
10 dane PODGiK w Złotowie – dane z programu GEO-INFO Mapa 
11 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
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2.2.2. Oświata 
 
Na terenie miasta istnieją następujące placówki oświatowe: 

 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Złotowie, 
 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Złotowie, 
 Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie, 
 Publiczne Przedszkole Nr 4 w Złotowie, 
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie, 
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie, 
 Szkoła Podstawowa Nr 3, 
 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie, 
 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, 
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Hipolita Cegielskiego 

w Złotowie. 
Dodatkowo na terenie miasta funkcjonuje Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha 
w Złotowie, Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowie, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Złotowie oraz szkoły językowe. Sieć szkół podstawowych w mieście zabezpiecza w pełni 
aktualne potrzeby mieszkańców miasta. Sieć publicznych przedszkoli, uzupełniona jest 
przez przedszkola niepubliczne. Na terenie miasta znajdują się cztery niepubliczne żłobki.  
 
2.2.3. Kultura 
 
Podstawowym animatorem działań kulturalnych w mieście jest Złotowski Dom Kultury. 
W strukturach ZDK działa Kino „Rodło”. Kino dysponuje 160 miejscami. Ważną częścią 
życia kulturalnego miasta i regionu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida 
w Złotowie, która od 2004 r. pełni funkcję powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu 
złotowskiego. Zgodnie z danymi GUS12 w 2020 r. księgozbiór biblioteki liczył 42.737 
woluminów. Liczba czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczający) w ciągu roku 
w 2020 r. wynosiła 368 osób. Biblioteka oferuje znacznie więcej, niż tylko dostęp do 
książek. Jest to również miejsce spotkań, wymiany myśli, nauki i rozrywki. Na terenie 
miasta zlokalizowane jest także Muzeum Ziemi Złotowskiej. W muzeum znajdują się zbiory 
archeologiczne, historyczne i etnograficzne związane z miastem i okolicą, akcentujące 
przede wszystkim polskość Krajny Złotowskiej oraz walkę o język polski i tożsamość 
kulturową Ziemi Złotowskiej w czasie zaborów. Muzeum oprócz funkcji dokumentacji 
historię regionu, pełni też funkcję placówki naukowej i wystawienniczej. Liczba 
zwiedzających muzeum w 2020 r. wynosiła 1.021 osób. 
Na terenie miast występują trzy parafie rzymskokatolickie: pw. Wniebowzięcia NMW, 
pw. św. Rocha oraz pw. św. Piotra i Pawła Ap. 
 
2.2.4. Usługi zdrowia i opieka społeczna 
 
Na terenie miasta przy ul. Szpitalnej 28 zlokalizowany jest Szpital Powiatowy im. Alfreda 
Sokołowskiego. Szpital wyposażony jest w lądowisko sanitarne dla śmigłowców. W Złotowie 
działa również Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na terenie miasta wg stanu na dzień 
31 grudnia 2020 r. funkcjonowało 13 przychodni lekarskich i 8 aptek13. Na terenie miasta 
prowadzona jest również prywatna praktyka lekarska oraz stomatologiczna. Dodatkowo 
w granicach miasta zlokalizowane są: hospicjum prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr 
św. Elżbiety, Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Złotowie oraz Dzienny Dom "Senior – Wigor" 
w Złotowie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, prowadzi noclegownie, która 

 
12 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
13 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
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zapewnia schronienie 20 osobom bezdomnym świadcząc tymczasową pomoc w postaci 
miejsca noclegowego. 
 
2.2.5. Handel  
 
Złotów stanowi powiatowy ośrodek handlowo-administracyjny. Na terenie miasta nie 
występują wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 
2.000 m2. Największa galeria handlowa zlokalizowana jest przy ul. Wojska Polskiego. 
Większe sklepy i dyskonty zlokalizowane są przede wszystkim w centrum miasta 
oraz w sąsiedztwie ul. 8-go marca. 
 
2.3. Rolnictwo 
 
Rolnictwo jest uzupełniającą funkcją miasta. Jak już wykazano w pkt 1.3, użytki rolne 
zajmuje w mieście 319,7 ha, co daje razem 27,6 % jego powierzchni ogólnej. Grunty orne 
stanowią 20,8 % powierzchni miasta. Miasto charakteryzuje się niewielkim odsetkiem gleb 
żyznych klas III – 2,6 ha14. Zgodnie z danymi Spisu Rolnego z 2020 r.15 na terenie miasta 
występowało 51 gospodarstw rolne z czego 49 stanowiły gospodarstwa indywidualne. Tylko 
11 gospodarstw posiadało powierzchnię od 15 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa 
rolnego w mieście wynosiła 15,24 ha, a dla gospodarstw indywidualnych 14,91 ha. 
 
2.4. Lokalizacja zakładów przemysłowych 
 
Złotów jest miastem z dość słabo rozwijającym się sektorem przemysłowym. Na terenie 
miasta znajduje się strefa przemysłowa, w których powstają i rozwijają się średnie zakłady 
przemysłowe. W mieście nie powstają większe firmy produkcyjne. W mieście przeważają 
podmioty należące do grupy mikroprzedsiębiorstw. Największe zakłady na terenie miasta 
to: TERG S.A., ROMB S.A., Amcor Flexibles Złotów sp. z o.o., POL-SOFT, UNIMETAL 
Sp. z o.o., Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna. Od 2014 r. liczba nowo 
rejestrowanych podmiotów do rejestru REGON waha się od 146 nowych podmiotów 
w 2014 r. i 2020 r. do 183 nowych podmiotów w 2017 r. W 2020 r. 58 nowych podmiotów 
zarejestrowano w sekcji przemysł i budownictwo16. 
 
2.5. Ochrona przyrody i krajobrazu 
 
Na terenie miasta nie występują tereny objęte powierzchniowymi formami ochrony 
przyrody. Na terenie Złotowa występują jedynie pomniki przyrody, co zostało szczegółowo 
w części uwarunkowań - rozdział: 4.11. Formy ochrony przyrody.  
 
2.6. Ocena ładu przestrzennego miasta i wymogi jego ochrony 
 
Tworzenie ładu przestrzennego dokonuje się między innymi w trakcie formułowania 
zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a od 2004 r., w wypadku 
braku miejscowych planów, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 
Miasto charakteryzuje średnie pokrycie planami miejscowymi – ok. 18 % powierzchni 
miasta. Z czego największą część stanowią miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej. Duża 
część ruchu inwestycyjnego obsługiwana jest przez decyzje o warunkach zabudowy. 

 
14 dane PODGiK w Złotowie – dane z programu GEO-INFO Mapa 
15 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
16 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
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Analizując ustalenia wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
należy stwierdzić, iż występują częściowe niezgodności pomiędzy ustaleniami decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a ustaleniami dotychczas 
obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Sytuacja powyższa wynika z faktu, iż decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu nie muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Celem sporządzenia niniejszego opracowania jest uwzględnienie zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym między innymi poprzez uwzględnienie decyzji. 
Stan ładu przestrzennego obrazuje tendencje rozwojowe miasta – które są adekwatne 
do potrzeb. Krajobraz urbanistyczny wymaga wprowadzenia zmian w celu uporządkowania 
funkcjonalnego i architektonicznego istniejącej zabudowy poszczególnych jednostek 
oraz rozwoju terenów pretendujących do zagospodarowania. 
Ze względu na ochronę walorów przestrzennych, historycznych i przyrodniczych, 
do wymogów ochrony ładu przestrzennego można zaliczyć: 
 poszanowanie kształtowanej tradycyjnie różnorodności form osadnictwa 

oraz architektury niewielkiego miasta, 
 podnoszenie wymogów architektonicznych w stosunku do obiektów realizowanych 

w pobliżu terenów o najwyższych walorach kulturowych i przyrodniczych, 
 ochronę układu urbanistycznego, obiektów sakralnych, zabytkowych zespołów 

zabudowy oraz obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, 
 eksponowanie zabytków archeologicznych – poprzez ew. odkrycie i ekspozycję reliktów 

archeologicznych, realizację obiektów małej architektury i tablic informacyjnych 
w pobliżu obiektu, 

 rozdzielanie funkcji mogących rodzić konflikty, 
 zabezpieczenie terenów pod inwestycje publiczne, 
 zabezpieczenie terenów turystyki i rekreacji, szczególnie w okolicy jezior, 
 zachowanie jak najwyższej lesistości miasta i najwyższa ochrona zielonych terenów 

otwartych. 
 
 
3. Uwarunkowania wynikające z diagnozy przygotowanej na potrzeby strategii 
rozwoju miasta 
 
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
uwzględnia się m.in. ustalenia strategii rozwoju gminy. Jednocześnie zgodnie z art. 10 
ww. ustawy w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności 
z diagnozy przygotowanej na potrzeby strategii rozwoju gminy. 
Zgodnie w wynikami diagnozy sporządzanej w ramach Strategii Rozwoju Gminy Miasta 
Złotów na lata 2021-203017 za najważniejsze, bezpośrednio wpływające na rozwój miasta, 
uznano uwarunkowania w wymiarach:  społecznym - procesy demograficzne, 
gospodarczym - rynek pracy, aktywność ekonomiczna mieszkańców oraz potencjał 
i konkurencyjność lokalnej gospodarki, finansowym - stan finansów Gminy Miasto Złotów, 
przestrzennym z uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych, społecznym 
i gospodarczym - jakość usług oraz infrastruktury, środowiskowym - stan środowiska 
naturalnego, społecznym - bezpieczeństwo oraz zdrowie mieszkańców oraz aktywność 
obywatelska mieszkańców, kulturowym oraz inteligentnego zarządzania miastem. 
W wymiarze społecznym – procesy demograficzne za potencjał rozwojowy miasta uznano 
między innymi: stosunkowo niską skalę negatywnych zjawisk demograficznych, istnienie 
grupy osób, dla których Złotów jest miejscem atrakcyjnym do mieszkania oraz zauważalny 
wzrost aktywności seniorów oraz popytu na usługi w zakresie szeroko rozumianej opieki 

 
17 Strategia rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030 – załącznik do uchwały nr XXXVIII.280.2021 Rady 
Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2021 r. 
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senioralnej. Zauważono problemy takie jak odpływ młodych ludzi z miasta i zmianę 
struktury wieku mieszkańców. W wymiarze gospodarczym – rynek pracy, aktywność 
ekonomiczna mieszkańców oraz potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki jako 
potencjał uznano: występowanie dużych, prężnie działających firm (m.in. TERG S.A.), dużą 
liczbę podmiotów gospodarczych, stabilnych z tradycjami, dobre warunki prowadzenia 
biznesu, stabilność i dobrą kondycję finansową złotowskich firm, aktywność ekonomiczną 
mieszkańców oraz tereny inwestycyjne do zagospodarowania. Za problemy uznano: deficyt 
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, niewielką atrakcyjność terenów 
inwestycyjnych i niewielką aktywność inwestycyjną lokalnych przedsiębiorstw. W wymiarze 
finansowym - stan finansów Gminy Miasto Złotów jako potencjał przyjęto: relatywnie 
wysoką nadwyżkę operacyjną budżetu i minimalne zadłużenie, dobrą relację dochodów 
bieżących do wydatków bieżących, dużą zdolność kredytową oraz możliwe sfinansowanie 
wkładu własnego bądź poniesienie wydatków (bieżących i majątkowych) związanych 
z pozyskaniem ewentualnych dofinansowań zewnętrznych. W wymiarze przestrzennym, 
uwzględniającym uwarunkowania funkcjonalne, jako potencjał odnotowano: oddalenie 
od głównych dróg – oaza spokoju i bezpieczeństwa, zwartość miasta, dobry stan dróg, 
rozbudowany system ścieżek rowerowych, możliwość (choć kosztowną) zorganizowania 
komunikacji miejskiej, dobrą dostępność obiektów i usług miejskich oraz estetykę 
i porządek miasta. Jako problem niższego rzędu w wymiarze przestrzennym zauważono: 
niedobór terenów na rozbudowę i realizację inwestycji, utrudnioną komunikacje 
wewnętrzną i słabą komunikację zewnętrzną. Odnoście jakość usług oraz infrastruktury 
(wymiar społeczny i gospodarczy) jako potencjał uznano: dobry stan podstawowej 
infrastruktury komunalnej, możliwości rozbudowy sieci i gospodarki wodno-ściekowej, 
dobrą bazę oświatową, dobry poziom opieki przedszkolnej, duży popyt na mieszkania 
oraz dobrą kondycja firm deweloperskich. Problemem niższego rzędu okazały się: wysoki 
poziom wydatków na pomoc społeczną, słaba dostępność mieszkań oraz ograniczona 
dostępność przestrzeni miejskiej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Za jeden 
z problemów w wymiarze społecznym i gospodarczym uznano niewystarczająco wysoki 
poziom edukacji. W wymiarze środowiskowym - stan środowiska naturalnego potencjał, 
zgodnie z diagnozą, stanowią: duża powierzchnia lasów i terenów zielonych w granicach 
miasta, duży udział powierzchni parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej 
w powierzchni miasta, pięć jezior w granicach miasta oraz dobre warunki do uprawiana 
turystyki wodnej i wędkarstwa, Promenada z Półwyspem Rybackim, Zagroda Krajeńska, 
Jezioro Zaleskie, Jezioro Miejskie (Złotowskie), dobry stan gospodarki wodno – ściekowej, 
brak na terenie miasta zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska (w tym zakładów 
przemysłu ciężkiego), miejsce atrakcyjne dla turystów oraz walory przyrodniczo-
krajobrazowe. Problemami okazały się: zła jakość wód powierzchniowych, brak 
prawidłowych nawyków mieszkańców w zakresie segregacji odpadów oraz zła jakość 
powietrza – szczególnie w sezonie grzewczym. W zakresie bezpieczeństwo oraz zdrowia 
mieszkańców - wymiar społeczny za potencjał uznano: stosunkowo niską skalę 
przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, istnienie grupy osób, dla których 
Złotów jest miejscem atrakcyjnym do mieszkania oraz poczucie bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców. Jako problem niższego rzędu w wymiarze społecznym uznano pogorszenie 
dostępu do opieki zdrowotnej. W wymiarze kulturowym za potencjał uznano: tereny 
atrakcyjne dla grup turystów poszukujących spokoju, kontaktu z naturą, nieodkrytych 
miejsc, atrakcyjnych, wymagających szlaków wodnych, biegowych, rowerowych, 
możliwości organizowania turystyki wspomnieniowej (szlaki tematyczne po Złotowie), 
warunki do organizowania imprez sportowych (biegowe, sporty ekstremalne, turystyka 
kwalifikowana) i imprez kulturalno-rozrywkowych, bliskość dużych miast stwarzająca 
warunki do tworzenia ofert turystyki weekendowej oraz dużą liczbę i wysoką aktywność 
organizacji pozarządowych w obszarze kultury i sportu. W zakresie aktywności 
obywatelskiej mieszkańców jako atuty wskazano: wysoką aktywność w budżecie 
obywatelskim, dużą liczbę aktywnych NGO oraz wysoki stopień gotowości mieszkańców 
do spontanicznych, obywatelskich działań na rzecz innych. Zidentyfikowano jednak 
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problem niedostatecznej współpracy i koordynacji działań pomiędzy samorządem a NGO 
i pomiędzy nimi samymi. W wymiarze inteligentnego zarządzania miastem potencjałem są, 
zgodnie z diagnozą: wykorzystywane narzędzia partycypacji społecznej, zaangażowania 
społecznego i inne działania wzmacniają głos interesariuszy i obywateli oraz realizowane 
pilotaże wdrożenia rozwiązań Smart City. 
W kontekście Studium szczególną uwagę zwrócono na diagnozę wymiaru przestrzennego 
miasta. Zgodnie z diagnozą ujęta statystycznie sytuacja miasta dotycząca ładu i struktury 
przestrzennej została oceniona pozytywnie na tle grupy porównywalnych miast. Korzystnie 
Złotów prezentuje się na tle miast podobnych w zakresie dynamiki.  
 
 
4. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 
wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego 
 
4.1. Położenie geograficzne i rzeźba terenu 
 
Zgodnie z regionalizacją J. Kondrackiego18, miasto Złotów należy do makroregionu 
Pojezierze Południowopomorskie, mezoregionu Pojezierze Krajeńskie. Pojezierze 
Krajeńskie to wysoczyzna, na której zaznacza się linia postoju lądolodu w subfazie 
krajeńskiej. Morfologia terenu jest dość wyrównana, przykryta prawie w całości osadami 
akumulacji wodnolodowcowej. Charakterystyczne dla miasta są trzy główne jednostki 
morfologiczne19: wysoczyzna morenowa, rynny jeziorne oraz dolina rzeki Głomia. 
W północnej i południowej części miasta występują fragmenty ozu - formy utworzonej 
wskutek budujących działalności wód lodowcowych. Wysoczyzna morenowa graniczy 
z rynnami jeziornymi i obejmuje swym zasięgiem prawie większość miasta, stanowiącą 
płaską równinę. Teren wysoczyzny położony jest na wysokości od 115 do 118 m n.p.m. 
i nieznacznie opada w kierunku jezior. Najniżej położonym miejscem na terenie miasta są 
brzegi jeziora Miejskiego – 108 m n.p.m. Powierzchnia morenowa jest raczej słabo 
urzeźbiona. Na południu i wschodzie teren miasta przechodzi w wysoczyznę falistą 
i pagórkowatą a rzędne wynoszą tam 115 - 130 m n.p.m. Jeziora położone w granicach 
miasta w przeszłości miały najprawdopodobniej większy zasięg i były połączone w jeden 
zespół. Jezioro Burmistrzowskie jest połączone z jeziorem Baba za pośrednictwem Kanału 
Śmiardowskiego i rzeki Głomi. Z jeziora Baba rzeka Głomia przepływa jeziorem Miejskim 
i wypływa w podmokłej dolinie.  
 
4.2. Budowa geologiczna 
 
Budowa geologiczna miasta i jego okolic została rozpoznana od utworów karbonu dolnego 
po najmłodszy czwartorzęd20,21. Skały wchodzące w skład budowy wgłębnej są to tylko 
skały osadowe. Nie stwierdzono tu występowania skał krystalicznych. Osady jury dolnej 
reprezentowane są przez piaskowce - przeważnie drobnoziarniste. Osady oligocenu 
sięgające do głębokości 60-70 m p.p.t. to głównie mułowce, mułowce piaszczyste, mułki, 
mułki ilaste, iły i iłowce, a następnie mułowce oraz iły i piaski. Osady miocenu wykazują 
bardzo silne zróżnicowanie litologiczne. Ich spągowe partie budują piaski, przeważnie 
drobno i średnioziarniste o miąższościach od kilku do kilkunastu metrów, rozdzielone 
seriami mułków, lokalnie iłów. W osadach mioceńskich występują iły węgliste o miąższości 

 
18 Kondracki J. 1994: Geografia fizyczna Polski - Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 
19 Mapa geomorfologiczna Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, pod red. B. Krygowskiego 
20 Szczegółowa mapa geologiczna Polski, ark. Złotów, skala 1:50 000, wraz z objaśnieniami 
(http://baza.pgi.gov.pl) 
21 Opracowanie ekofizjograficzne Miasto Złotów, opr. Ewa Pałubicka, Piła, lipiec 2004 
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od 20 m do ponad 30 m. Warstwy węgla brunatnego występują jednak sporadycznie i nie 
wykazują szerokiego rozprzestrzeniania, a ich miąższości są niewielkie. Sedymentację 
utworów trzeciorzędowych kończą iły plioceńskie, zalegające w zasadzie płasko - w postaci 
jednolitej warstwy o miąższości do 10 m. W wyższych partiach Złotów budują utwory 
o generalnie niskich wartościach promieniowania gamma. Są to przede wszystkim 
plejstoceńskie gliny zwałowe oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe. W dolinach rzek 
występują holoceńskie piaski i żwiry rzeczne oraz namuły i torfy. Miąższość osadów 
czwartorzędowych wynosi kilkadziesiąt metrów i są one reprezentowane głównie przez 
gliny zwałowe oraz piaski i żwiry, które rozdzielają pokłady glin. Większość miasta 
pokrywają piaski i żwiry wodnolodowcowe, częściowo na glinach zwałowych. Są to piaski 
różnoziarniste z przewagą piasków drobnoziarnistych i średnioziarnistych, z domieszką 
żwirów i otoczakami do 10 cm średnicy. Plejstoceńskie gliny zwałowe występują w centrum 
miasta w okolicy os. Słowackiego, na niewielkim obszarze w sąsiedztwie ul. Za Dworcem 
na północ od drogi do m. Święta, przy północno-zachodniej granicy miasta w sąsiedztwie 
Wielatowa, w okolicach cmentarza przy ul. Chojnickiej oraz we wschodniej części miasta 
po obu stronach ul. Kujańskiej. Bezpośrednio przy brzegach jezior występują holoceńskie 
namuły piaszczyste dolin dennych i zagłębień podmokłych będące efektem akumulacji 
mineralnej i częściowo organicznej rzecznej i jeziornej. Na terenie rynny jeziora Baba 
i na południu w dolinie rzeki występują holoceńskie torfy – utwory akumulacji organicznej. 
Utwory bagienno-jeziorne na terenie miasta wytworzone są w postaci młodych torfów 
i namułów organicznych oraz piasków próchniczych. Występujące w nich znaczne ilości 
części organicznych głównie w torfie są słabo rozłożone. Namuły organiczne są w stanie 
płynnym lub miękkoplastycznym, natomiast piaski są luźne. Grunty te występują 
w warunkach stałego nawodnienia i podlegają procesowi butwienia substancji organicznej. 
W rynnie jeziora Burmistrzowskiego oraz wzdłuż granicy miasta przy Kanale Śmiardowskim 
występują osady holocenu – piaski, mułki i żwiry rzeczne. Na niewielkich fragmentach 
miasta w okolicy Góry Wilhelma i na północno-wschodnim skraju miasta (wzniesienie przy 
granicy ze Stawnicą) występują plejstoceńskie piaski i żwiry ozów. W rejonie zwartej 
zabudowy centrum miasta Stare Miasto, w okolicy os. Tartacznego oraz na terenach 
śródmiejskich po obu stronach linii kolejowej występują grunty nasypowe. Miąższość ich 
jest niewielka i wynosi od kilku centymetrów do około 1,5 m, lokalnie może być większa. 
Są one wykształcone w postaci piasków, glin z domieszką np. gruzu, drewna i odpadów. 
Stan ich jest bardzo zmienny i zależy od wieku i sposobu ułożenia. 
 
4.3. Zasoby wodne 
 
4.3.1. Wody powierzchniowe 
 
Pod względem hydrograficznym obszar miasta należy do zlewni Noteci (dorzecze Odry - 
region wodny Warty. Miasto położone jest w granicach zlewni jednolitych części wód 
powierzchniowych JCWP22 rzecznych: Głomia do dopł. z jez. Zaleskiego 
(RW600018188682) w północno-zachodniej części miasta oraz Głomia od dopł. 
z jez. Zaleskiego do ujścia (RW6000201886899) w południowo-zachodniej części miasta. 
Cześć terenu miasta znajduje się również w granicach zlewni jednolitej części wód 
powierzchniowych jeziornych JCWP: Zaleskie (LW10650). Na terenie miasta wyróżnia się 
zlewnie elementarne: Zlewnia jez. Zaleskiego, Głomia od dopł. ze Śmiardowa Złotowskiego 
do jez. Złotowskiego, Głomia od jez. Zaleskiego do Śmiardówki, Dopływ z jez. Zaleskiego 
od jez. Zaleskiego do ujścia, Bezpośrednia zlewnia jez. Złotowskiego, Głomia od dopł. 
z Dzierzążenka do dopł. Ze Śmiardowa Złotowskiego oraz Dopływ ze Śmiardowa 
Złotowskiego. Rzeka Głomia jest lewym dopływem Gwdy, która zasila następnie Noteć 
od północy. Jest to niewielka rzeka szerokości do 10 m płynąca zatorfioną doliną. 
 

 
22 https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/ 
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Tabela 4. Ocena stanu jednolitych wód na terenie miasta Złotów za rok 201823 

JCW 

Klasa elementów 

Stan 
ekologiczny biologicznych 

fizykochemicznych 
– spec. zaniecz. 

syntetyczne 
i niesyntetyczne 

fizykochemicznych 

RW600018188682 5 2 >2 zły 
RW6000201886899 3 2 >2 umiarkowany 

źródło: opracowanie własne na podstawie Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych 
w latach 2014-2019 na podstawie monitoringu - tabela 
 
Zgodnie z ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-
2019 na podstawie monitoringu w ww. JCWP rzecznych w roku 2019 stwierdzono stan 
chemiczny poniżej dobrego oraz zły stan wód. Zgodnie z Oceną stanu za lata 2010 – 
201324,25 dla LW10650 określono stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany, a stan ogólny 
zły. 
Cześć miasta odpowiadająca JCWP Głomia do dopł. z jez. Zaleskiego zlokalizowany jest 
w granicach obszaru szczególnie narażonego na zanieczyszczenie związkami azotu 
ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy 
ograniczyć26. 
Na terenie miasta wody powierzchniowe stojące i płynące, zgodnie z ewidencją gruntów 
i budynków zajmują powierzchnią ok. 111 ha27, co stanowi 9,6 % powierzchni miasta. 
Jezioro Zaleskie jest zbiornikiem rynnowym, wciętym w sandr Gwdy. Wschodnia część 
jeziora położona jest w obrębie miasta. Jezioro Zaleskie połączone jest ciekiem wodnym 
z jeziorem Miejskim. Jezioro Miejskie położone jest na rzece Głomi. W obszarze zlewni 
Głomi leżą również pozostałe zbiorniki wodne: jezioro Proboszczowskie, jezioro 
Burmistrzowskie i jezioro Baba, które jest najmniejszym jeziorem na terenie miasta. 
W północnej części miasta przebiega, przepływający przez jezioru Burmistrzowskie, Kanał 
Śmiardowski, który wpływa do Głomi. 
 
4.3.2. Wody podziemne 
 
Jakość wód podziemnych wg badań Państwowego Instytutu Geologicznego z 2019 r.28 
w JCWPd nr PLGW600026 do której należy miasto Złotów, w punktach pomiarowych 
w Jastrowiu i Lipce została określona jak klasa II - wody dobrej jakości29. Stan wód 
podziemnych chemiczny i ilościowy dla ww. JCWPd w 2019 r. określono jako dobry30. 
Z uwagi na bogactwo form morfologicznych składających się na rzeźbę młodoglacjalną, 
któremu towarzyszy urozmaicona budowa geologiczna, na obszarze JCWPd nr 26 wyróżnić 
można trzy schematy krążenia wód: obieg lokalny, przypowierzchniowy związany z płytkim 
krążeniem wód, drenowany przez dopływy Gwdy a zasilany infiltracyjnie, system pośredni 
związany z lateralnym dopływem z sąsiednich jednostek i drenowany przez Gwdę, 
oraz system regionalny, gdzie alimentacja zachodzi w północnej części zlewni, natomiast 

 
23 rok najnowszych badań 
24 https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/LW10650.pdf 
25 brak danych z badań w latach późniejszych 
26 Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych 
na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ 
azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 1638). 
27 dane PODGiK w Złotowie – dane z programu GEO-INFO Mapa 
28 brak badań w latach późniejszych 
29 http://mjwp.gios.gov.pl/wyniki-badan/wyniki-badan-2019.html 
30 https://mjwp.gios.gov.pl/mapa/mapa,172.html 
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drenaż w dolinie Gwdy i Noteci na południu jednostki31. Zgodnie z Mapą hydrogeologiczną 
Polski32, miasto zlokalizowane jest w głównie zasięgu jednostek hydrogeologicznych 
4Q/cTrI. W okolicy Złotowa mioceńskie piętro wodonośne tworzy wyjątkowo zasobny 
i regularnie wykształcony kolektor wód podziemnych. Na terenie miasta strop użytkowego 
poziomu wodonośnego występuje na głębokości 120-140 m od powierzchni terenu. 
Miąższość warstwy najczęściej mieści się w przedziale 10-20 m. Zasoby dyspozycyjne 
w okolicach Złotowa wynoszą 100 - 200 m2/24h, a wydajność potencjalną studni szacuje 
się na poziomie 50–70 m3/h. Lokalnie wartości są nawet wyższe. Miąższość pokrywy 
osadów słabo przepuszczalnych izolującej poziom wodonośny wynosi ponad 120 m. 
Piętrem podrzędnym w tej jednostce są nieregularnie rozprzestrzenione plejstoceńskie 
osady wodonośne. Dotyczy to zarówno warstw wodonośnych o zwierciadle swobodnym 
(poziom sandrowy) jak i warstw wodonośnych o zwierciadle napiętym. Stopień izolacji 
w jednostce tej jest dobry. Południowo-wschodnia części miasta o powierzchni ok. 25 ha 
w okolicy ul. Brzozowej wchodzi w skład jednostki 5cTrI. Jednostka ta jest genetycznie 
związana z jednostką nr 4. W jednostce tej nie stwierdzono w otworach wiertniczych 
występowania wodonośnego piętra czwartorzędowego. Parametry hydrogeologiczne 
są analogiczne jak w jednostce nr 4. 
Miasto w całości położone jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 127 
Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie. Zasoby dyspozycyjne GZWP nr 127 wg badań 
modelowych wynoszą 269.000 m3/d, a rzeczywisty pobór wód podziemnych na terenie 
zbiornika w 2011 r. wynosił średnio 18.665,7 m3/d, w tym 39 % pochodziło z poziomu 
zbiornikowego. Na całym obszarze GZWP nr 127 dominują tereny „bardzo mało podatne” 
na zanieczyszczenia oraz obszary chronione hydrodynamicznie przed dopływem 
zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Z uwagi na zagospodarowanie terenu oraz bardzo 
małą podatność na zanieczyszczenia, dla GZWP nr 127 nie wyznaczono obszaru 
ochronnego33. Woda w GZWP nr 127 zalega na głębokości ok. 100 m p.p.t. Zbiornik ten to 
głęboka struktura porowa, zasobna w duże ilości wody, dobrze naturalnie izolowana 
od powierzchni terenu przez warstwy słabo przepuszczalne. W plejstocenie występują dwie 
warstwy wodonośne: przypowierzchniowa oraz warstwa międzyglinowa. Warstwa 
ta zbudowana jest z utworów piasków różnoziarnistych ze żwirem i często ma kontakt 
hydrauliczny z poziomem przypowierzchniowym. Miąższość waha się w granicach 5-20 m. 
Poziom czwartorzędowy charakteryzuje się stosunkowo niską wydajnością, eksploatowany 
jest niechętnie34. 
 
4.4. Gleby 
 
Użytki rolne, wg stanu na dzień 24 luty 2022 r., zajmują w mieście Złotów 319,7 ha, 
co stanowi 27,6 % jego powierzchni35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 https://www.pgi.gov.pl – karta informacyjna JCWPd nr 26 
32 Mapa hydrogeologiczna Polski, ark. Złotów, skala 1:50 000, wraz z objaśnieniami (http://baza.pgi.gov.pl) 
33 Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy, Warszawa 2017 r. 
34 Mapa hydrogeologiczna Polski, ark. Złotów, skala 1:50 000, wraz z objaśnieniami (http://baza.pgi.gov.pl) 
35 dane PODGiK w Złotowie – dane z programu GEO-INFO Mapa 
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Tabela 5. Struktura użytków rolnych miasta Złotów, stan na dzień 24 luty 2022 r. 

Użytek rolny 
powierzchnia 

w ha 
udział 

procentowy 
grunty orne 240,3 75,2 
sady 34,0 10,6 
łąki trwałe 21,8 6,8 
pastwiska trwałe 15,3 4,8 
grunty rolne zabudowane 6,5 2,0 
grunty pod rowami 1,4 0,4 
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 0,4 0,1 
Razem 319,7 100 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Złotowie – dane z programu GEO-INFO Mapa 
 
Grunty klas słabych V i VI stanowią tu 69 %, a klas średnich IIIb, IVa, IVb i IV stanowią 
31 %36. Na terenie miasta brak jest gruntów klas dobrych. Przeważają tu gleby 
początkowego stadium rozwojowego o niewykształconym profilu, gleby bielicowe 
i brunatne oraz gleby bagienne. Na terenie miasta wydzielono poza tym destrukty, 
glebowe-nasypy o miąższości 0,8-1,2 m, na piaskach różnoziarnistych z domieszką żwiru. 
Gleby położone na zboczach jezior narażone są na erozję i w związku tym winny być 
obsadzone drzewami i krzewami długowiecznymi z silnym systemem korzeniowym. 
Na wysoczyźnie morenowej występują gleby bielicowe i brunatne, a wśród nich gleby 
całkowite wykazujące w wierzchniej warstwie skład mechaniczny piasków słabogliniastych 
na piaskach luźnych ze znaczną domieszką żwiru, wytworzone z piasków i żwirów 
akumulacji wodnolodowcowej. Są to gleby słabe V i VI klasy, ze słabo wykształconym 
poziomem próchnicznym (0,2 m). Są to gleby kwaśne (pH=5,0-6,0), obficie występują 
na nich skrzyp i powój. Grunty te jako tereny rolne są nieopłacalne, a w celu ich 
uproduktywnienia mogą być zalesiane. Najsłabsze gleby leżą na wschód od linii kolejowej 
Piła-Chojnice. W północno-wschodniej części miasta, w sąsiedztwie z glebami 
deluwialnymi, wydzielono niewielki obszar, na którym występują gleby wykazujące 
w wierzchniej warstwie skład mechaniczny piasków gliniastych lekkich na piaskach 
różnoziarnistych podścielonych gliną pylastą i gliną piaszczystą, głęboko i płytko 
zalegającą. Są to gleby lepsze od wyżej omówionych i wegetacja na nich jest dużo 
intensywniejsza – są to gleby klasy IV. Wzdłuż rynny jeziornej, wąskim paskiem nad 
brzegami jezior okalających miasto ciągną się gleby bagienne - gleby torfowe wytworzone 
z torfów niskich. Na skutek ciągłego zarastania jezior powierzchnia tych gleb stale 
powiększa się. Wzdłuż brzegów jezior, u podnóża zboczy, występują gleby mułowo-
bagienne piaszczyste z dużą domieszką części organicznych. Powstały one przy 
współudziale roślinności hydrofitowej w warunkach nadmiernego uwilgotnienia. Gleby te 
użytkowane są jako łąki lub pastwiska. Ze względu na bardzo płytki poziom wód 
gruntowych są one mało dostępne. W południowo-wschodniej części miasta w zagłębieniu 
bezodpływowym występują gleby mułowo-piaszczyste użytkowane jako łąki i pastwiska37. 
Najlepsze gleby klasy IIIb występują w południowej części miasta po zachodniej stronie 
linii kolejowej. 
 
4.5. Szata roślinna 
 
Zgodnie z podziałem geobotanicznym, wg J. Matuszkiewicza, obszar miasta Złotów należy 
do Prowincji Środkowoeuropejskiej, Podprowincji Środkowoeuropejskiej, Krainy Notecko-

 
36 dane PODGiK w Złotowie – dane z programu GEO-INFO Mapa 
37 Opracowanie ekofizjograficzne Miasto Złotów, opr. Ewa Pałubicka, Piła, lipiec 2004 
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Lubuskiej, Okręgu Złotowsko-Chojnickiego i Podokręgu Złotowskiego38. Szata roślinna 
miasta została przekształcona w wyniku działalności człowieka i znacząco różni się od 
roślinności potencjalnej. Na obszarze miasta znajdują się zbiorowiska roślinne o różnym 
stopniu zachowania cech naturalnych, zbiorowiska będące świadectwem planowanego 
kształtowania i wzbogacania krajobrazu, a także zbiorowiska będące efektem 
spontanicznej sukcesji. Na obszarze miasta występują także ekosystemy użytków rolnych 
- grunty rolne i nieużytki. Obszary rolnicze na terenie miasta, z wyjątkiem sadów, nie 
przedstawiają wysokiej wartości pod względem szaty roślinnej. Miasto cechuje dość niski 
udział użytków zielonych (łąki trwałe i pastwiska trwałe) - ok. 3,2 % powierzchni ogólnej 
miasta, ale duża lesistość – 18,6 % powierzchni ogólnej miasta. Użytki zielone uzupełniają 
naturalne tereny nieużytków oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych – ok. 4 % 
powierzchni miasta. Należy zwrócić uwagę na dużą ilość terenów parków i zieleńców 
na terenie miasta. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe39 zajmują powierzchnię ok. 30,2 ha, 
co stanowi 6,5 % gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Łąki występują głównie 
w północno-wschodniej części miasta w okolicy os. Rzemieślniczego, na tyłach zabudowy 
przy ul. Jerozolimskiej, w okolicy Góry Żydowskiej oraz na południu miasta pomiędzy 
Głomią a jeziorem Miejskim. Pastwiska występują głównie na północnym krańcu ul. Rogatki 
oraz przy brzegach jezior. Roślinności uprawnej towarzyszą zbiorowiska chwastowe. 
Dominującymi gatunkami są tu: miotła zbożowa, chaber bławatek, rumianek pospolity, 
rdest powojowy i ostrożeń polny. Szlakom komunikacyjnym, placom i obszarom zabudowy 
towarzyszą liczne gatunki ruderalne. Krajobraz miasta wzbogacają zadrzewienia, które 
dokładają wartości zarówno w sensie ekologicznym, jak i estetycznym. W obrębie miasta 
dominuje krajobraz synantropijno – kulturowy. Kompleksy leśne występują pomiędzy 
jeziorami Zaleskim i Miejskim, przy granicy os. Rzemieślniczego z m. Stawnica, 
w sąsiedztwie cmentarza komunalnego oraz we wschodniej i południowo-wschodniej części 
miasta. Typ siedliskowy lasu przy Stawnicy oraz we wschodniej części miasta to bór 
mieszany świeży BMśw i las mieszany świeży LMśw40. Bór mieszany świeży to typ 
siedliskowy lasu gdzie poziom próchnicy wynosi kilka centymetrów i posiada odczyn 
kwaśny. W runie leśnym występują rośliny takie jak np. borówka czernica i konwalia 
majowa. podszycie występują: kruszyna, leszczyna, jarzębina i trzmielina. Dominującym 
gatunkiem w składzie drzewostanu jest sosna, posiadająca na tym siedlisku optymalne 
warunki rozwoju, głównie z domieszką: świerku, dębu, modrzewia i brzozy. Las mieszany 
świeży to siedlisko średnio żyzne i dość wilgotne. Gatunkiem dominującym jest tu sosna 
zwyczajna i dąb. W kompleksie leśnym pomiędzy jeziorami, w skład którego wchodzi Park 
Zwierzyniec, przeważa las świeży Lśw. W runie leśnym lasu świeżego mogą występować: 
marzanka wonna, żywiec cebulkowy, żankiel zwyczajny, perłówka jednokwiatowa 
i miejscami czosnek niedźwiedzi, a w warstwie podszytowej: kruszyna pospolita, leszczyna, 
trzmielina. Gatunki główne drzewostanu to dąb i buk z domieszką jodły, modrzewia, 
świerku, grabu, brzozy, lipy, klonu, jaworu, wiązu i jesionu. Przy brzegu Głomi i jeziora 
Miejskiego występuje ols jesionowy OlJ. Poziom wody gruntowej na olsie jesionowym jest 
wysoki i okresowo mogą występować podtopienia. Gatunki główne to jesion i olsza czarna, 
a domieszkowe to wiąz i brzoza. W podszycie spotkać można kruszynę, leszczynę, bez 
czarny i czeremchę. 
Wśród gatunków chronionych roślin występujących na terenie miasta można wyróżnić: 
sasankę łąkową, bluszcz pospolity, grzybienie białe, grążel żółty, storczyk szerokolistny, 
kocanki piaskowe, konwalie majowe i rosiczki. Wśród grzybów spotkać można: szmaciaka 
gałęzistego, sromotnika bezwstydnego, piestrzenice infułowatą i czarkę, a z porostów 
chrobotka41. 

 
38 Matuszkiewicz J. M. 1993: Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich — Wydawnictwo, Wrocław 
39 oznaczone w ewidencji gruntów jako Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
40 https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ 
41 Opracowanie ekofizjograficzne Miasto Złotów, opr. Ewa Pałubicka, Piła, lipiec 2004 
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4.6. Świat zwierzęcy 
 
Fauna na terenie miasta jest reprezentatywna dla terenów przekształconych 
antropogenicznie oraz pól i lasów. Wśród spotykanych gatunków należy wymienić: sarnę, 
zająca, lisa i dzika, a z drobnych ssaków: tchórza, borsuka, jeża europejskiego, wiewiórkę 
pospolitą, bobra europejskiego, wydrę, mysz, nornicę, kreta i szczura polnego. Ptaki 
reprezentowane są przez gatunki charakterystyczne dla pól i lasów oraz ptaki wodne 
występujące w rejonie jezior. Okolice jezior stanowią obszar o wysokiej cenności 
ornitologicznej. Stanowią one miejsca lęgowe dla wielu gatunków ptaków i pełnią też 
funkcje w okresie przelotów. Wśród ptaków należy wymienić: kaczkę, łyskę, perkoza 
dwuczubego, łabędzia, gągoła, siewkę rzeczną, żurawia, sierpówkę, kukułkę, dudka, 
dzięcioła, przepiórkę, siniaka, turkawkę, sowę, lelka, jerzyka, zimorodka, puszczyka, 
bociana białego i czarnego, kanie czarną, kanie rudą i rybołowa. Gatunki łatwe 
do zaobserwowania w mieście to: sroka, gawron, kawka, wróbel, szpak, kos, sójka, sikory 
czy gołąb grzywacz. Wody jezior i rzeki zamieszkują: węgorz, sandacz, lin, szczupak, karaś, 
karp, płoć, leszcz, ukleja, okoń i wzdręga. Stwierdzono występowanie: żółwia błotnego, 
jaszczurki zwinki, traszki, żaby jeziorkowej i wodnej oraz ropuchy szarej. Bezkręgowce 
reprezentowane są np. przez: pazia królowej, biegacza złocistego, różne gatunki małż 
i ślimaków.  
 
4.7. Klimat lokalny 
 
Miasto Złotów leży w południowo-pomorskiej krainie klimatycznej charakteryzującej się 
dużą zmiennością typów pogody związanej ze ścieraniem się klimatu kontynentalnego 
z oceanicznym. Według regionalizacji klimatycznej Polski teren objęty arkuszem znajduje 
się na pograniczu regionów pojezierza pomorskiego i pomorsko-warmińskiego. 
Na omawianym terenie, średnie wieloletnie opady roczne wynosiły 575 mm. Średnia 
temperatura roczna w wieloleciu 1961-1990 wynosiła 7,5 °C. W tym rejonie miasta 
przeważają wiatry z kierunków zachodnich i północno-zachodnich42. 
Według klasyfikacji klimatów Köppena-Geigera klimat w mieście Złotów jest umiarkowanie 
ciepły, a opady występują nawet podczas suchych miesięcy. Klimat ten określany jest jako 
oceaniczny łagodny43, bez pory suchej i z ciepłym latem. Na obszarze miasta temperatura 
średnia wynosi 8.8 °C. Średnio roczne opady to 665 mm. Najsuchszym miesiącem jest luty 
z opadem 39 mm. W lipcu opady osiągają wartość szczytową – śr. 91 mm. Miesiąc lipiec 
jest najcieplejszym miesiącem roku z średnią temperaturą 18.7 °C. Najzimniejszym 
miesiącem, z średnią temperaturą - 1.4 °C jest styczeń. Największa ilość godzin 
słonecznych dziennie odnotowywana jest w czerwcu – śr. 10,65 godzin słonecznych. 
W styczniu dziennie występuje śr. 2,13 godzin słonecznych. W mieście przez cały rok 
odnotowuje się około 2375.69 godzin słonecznych, co daje średnią miesięczną 77.9 godzin 
słonecznych. 
Na charakter klimatu lokalnego wpływa między innymi rzeźba terenu, sposób jego 
użytkowana, obecność wód, charakter szaty roślinnej. Ciągi dolinne wzdłuż cieków 
wodnych i jezior są miejscami gromadzenia i przemieszczania się mas chłodnego 
powietrza, charakteryzują się większą wilgotnością powietrza, niższymi temperaturami 
minimalnymi, skłonnością do mgieł i inwersji temperatur. Tereny zalesione charakteryzują 
się dobrymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi o zmniejszonych dobowych 
wahaniach, nieco gorszymi warunkami solarnymi z uwagi na zacienienie. Są to jednak 
tereny o powietrzu wzbogaconym w tlen, ozon, olejki eteryczne podnoszące komfort 
bioklimatyczny. 
 
 

 
42 Mapa hydrogeologiczna Polski, ark. Złotów, skala 1:50 000, wraz z objaśnieniami (http://baza.pgi.gov.pl) 
43 https://pl.climate-data.org 
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4.8. Jakość powietrza 
 
Zgodnie z Roczną oceną jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport 
wojewódzki za rok 202144. pod kątem ochrony zdrowia sklasyfikowano strefę 
wielkopolską_2, do której należy miasto Złotów, dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu (wg poziomu docelowego), pyłu 
PM10 (dla czasu uśredniania – rok), pyłu PM2,5 (poziomu dopuszczalnego I fazy), ołowiu 
w pyle PM10, kadmu w pyle PM10, arsenu w pyle PM10 i niklu w pyle PM10, w klasie A. 
Dla pyłu zawieszonego PM10 strefa wielkopolska_2 otrzymała klasę C. Przy ocenie pyłu 
zawieszonego PM2,5 dla poziomu dopuszczalnego II fazy strefa wielkopolska_2 uzyskała 
klasę C1. W roku 2021 w strefie wielkopolskiej_2 stwierdzono również przekroczenia 
poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu (klasa C). W przypadku ozonu, odnosząc 
otrzymane wyniki do poziomu celu długoterminowego, strefę wielkopolską_2 zaliczono 
do klasy D2. Pod kątem ochrony roślin dla SO2 i NOx i ozonu wg poziomu docelowego strefę 
wielkopolską_2 zaliczono do klasy A, a dla ozonu wg poziomu celu długoterminowego 
do klasy D2. 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XXI/391/20 z dnia 13 lipca 2020 r. 
zatwierdził „Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”. Jednocześnie od dnia 
1 maja 2018 r. obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze 
województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń 
lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała 
zakłada wprowadzenie zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo 
drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. 
 
4.9. Leśna przestrzeń produkcyjna 
 
Lasy zajmują w mieście 215,5 ha45, co stanowi 18,6 % powierzchni miasta, z czego 
większość stanowią lasy własności Skarbu Państwa. Lasy państwowe, w obrębie miasta 
Złotów należą do Nadleśnictwa Złotów. Większość lasów leży na terenie Leśnictwo Łączyń, 
a we fragmencie na południu miasta do Leśnictwa Wąsosz46. W zasięgu terytorialnym 
miasta, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotów zarządza 
gruntami własności Skarbu Państwa o powierzchni 169,3974 ha - z czego 167,6544 ha 
stanowią lasy (ewidencyjnie użytek gruntowy Ls); 1,1001 ha grunty orne; 0,5187 ha 
nieużytki oraz 0,1242 ha wody płynące47. Kompleksy leśne występują pomiędzy jeziorami 
Zaleskim i Miejskim, przy granicy os. Rzemieślniczego i Stawnicy, w sąsiedztwie cmentarza 
komunalnego oraz na wschodzie i południowym-wschodzie miasta. Typ siedliskowy lasu 
przy Stawnicy oraz we wschodniej części miasta to bór mieszany świeży BMśw i las 
mieszany świeży LMśw. Park Zwierzyniec i lasy w sąsiedztwie Amfiteatru i jeziora 
Miejskiego o to głównie las świeży Lśw, uzupełniony o las mieszany świeży LMśw 
w Zwierzyńcu i ols jesionowy OlJ przy jeziorze.  
Dominującym gatunkiem lasotwórczym w lasach Nadleśnictwa Złotów jest sosna pospolita, 
następnie brzoza brodawkowata, dęby szypułkowy i bezszypułkowy oraz olcha czarna. 
Obecnie zmniejsza się zasięg drzewostanów litych sosnowych, na rzecz drzewostanów 
mieszanych. Związane jest to z prowadzeniem gospodarki leśnej opartej na podstawach 
ekologicznych. 

 
44 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021, Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu 
Środowiska w Poznaniu, Poznań, 2022, 
45 dane PODGiK w Złotowie – dane z programu GEO-INFO Mapa 
46 https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ 
47 dane Nadleśnictwa Złotów – opinia do studium - pismo nr ZG.2210.1.2022 14.07.2022 r. 
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Na terenie miasta występują lasy o charakterze ochronnym. Lasy ochronne w miastach 
to oddziały 76 (przy os. Rzemieślniczym), 192 (Zwierzyniec), 196 i 197 (od ul. Brzozowej 
do ul. Kujańskiej) oraz 198 (ul. Brzozowa), natomiast lasy wodochronne w miastach 
to oddziały 190 (przy jez. Miejskim) i 191 (przy jez. Zaleskim). Lasy wodochronne chronią 
zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni 
oraz na obszarach wododziałów, natomiast lasy ochronne w miastach stanowią strefy 
zieleni wysokiej, lasy krajobrazowe i rekreacyjno-wypoczynkowe. Spośród łącznej 
powierzchni lasów w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Złotów tylko około 10 ha to lasy 
nieposiadające kategorii ochronności48.  
 
4.10. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 
 
Największe kompleksy gruntów ornych zlokalizowane są w południowej części miasta 
po południowo-wschodniej stronie jeziora Miejskiego, oraz w okolicy ul. Rogatki i jeziora 
Burmistrzowskiego, z czego grunty najlepszych klas IIIb-IVb występują na południu miasta 
przy granicy z Blękwitem49. Część terenów obecnie wykazanych jako grunty rolne jest 
objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w których tereny te 
przeznaczona są na cele nierolnicze. Cześć gruntów na terenie miasta oznaczonych jako 
użytki rolne stanowią ogrody działkowe – ROD Wielatowo, ROD Rodło, ROD Polna i ROD 
Wodociągi. Pomimo, że użytki rolne zajmują 27,6 % powierzchni miasta rolnictwo stanowi 
w Złotowie jedynie uzupełnienie podstawowych funkcji miejskich. Zgodnie z danymi 
Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 r.50 na terenie miasta występowało 51 gospodarstw 
rolnych, z czego 49 stanowiły gospodarstwa indywidualne. Tylko 11 gospodarstw posiadało 
powierzchnię od 15 ha. 
 
4.11. Formy ochrony przyrody 
 
Miasto Złotów nie jest objęte żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie 
miasta znajdują się pomniki przyrody51: 
 dąb szypułkowy na terenie cmentarza żydowskiego - orzeczenie nr 69 Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 15 maja 1956 r.,  
 dąb szypułkowy na terenie cmentarza żydowskiego - orzeczenie nr 70 Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 15 maja 1956 r.,  
 dąb szypułkowy na terenie Zwierzyńca - orzeczenie nr 132 Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 7 marca 1961 r.,  
 dąb szypułkowy na terenie Zwierzyńca - orzeczenie nr 133 Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 7 marca 1961 r.,  
 grupa dębów szypułkowych na terenie cmentarza żydowskiego (12 szt.) - zarządzenie 

nr 82 Wojewody Pilskiego z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie uznania za pomnik 
przyrody (Dz. Dz. Urz. Woj. Pilskiego nr 9 poz. 127) zmienione uchwałą nr XVI/128/2012 
Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zniesienia formy ochrony 
przyrody - pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 2550),  

 dąb szypułkowy w pobliżu amfiteatru (Autostopowicz) - uchwała nr XXVII/138/09 Rady 
Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 
niektórych drzew w granicach administracyjnych Gminy Miasta Złotów (Dz. Urz. Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. nr 98 poz. 1498),  

 dąb szypułkowy na terenie Zwierzyńca (Ewa) - ww. uchwała nr XXVII/138/09,  
 dąb szypułkowy na terenie Zwierzyńca (Adam) - ww. uchwała nr XXVII/138/09,  
 dąb szypułkowy na terenie Zwierzyńca - ww. uchwała nr XXVII/138/09,  

 
48 dane Nadleśnictwa Złotów j.w. 
49 cyfrowa mapa ewidencyjna dla terenu Gminy Miasta Złotów – PODGiK w Złotowie 
50 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
51 Centralny rejestr form ochrony przyrody: http://crfop.gdos.gov.pl 
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 dąb szypułkowy na terenie Zwierzyńca - ww. uchwała nr XXVII/138/09,  
 klon pospolity na terenie Góry Żydowskiej działka o nr ewid. 277/10 - ww. uchwała 

nr XXVII/138/09, 
 dąb szypułkowy na terenie cmentarza żydowskiego - orzeczenie nr 68 Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 15 maja 1956 r.,  
 dąb szypułkowy na terenie cmentarza żydowskiego - orzeczenie nr 68 Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 15 maja 1956 r.,  
 dąb szypułkowy na terenie cmentarza żydowskiego - orzeczenie nr 68 Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 15 maja 1956 r. 
 
4.12. Klimat akustyczny 
 
Klimat akustyczny kształtują następujące (podstawowe) typy źródeł hałasu: 
komunikacyjne (hałas drogowy i kolejowy), przemysłowe i komunalne. Źródłem 
ponadnormatywnego hałasu w mieście jest głównie transport samochodowy. Uciążliwość 
ta dotyczy głównie zabudowy mieszkaniowej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie dróg. 
Na terenie Złotowa najpoważniejszym problemem są drogi wojewódzkie charakteryzujące 
się większym natężeniem ruchu. Na podstawie wyników pomiarów hałasu wykonanych 
w roku 2020, zgromadzonych w bazie EHałas dokonana została Ocena stanu akustycznego 
środowiska na terenie województwa wielkopolskiego w roku 202052. Pomiaru poziomu 
hałasu dokonano dla drogi wojewódzkiej nr 189 przy ul. Kujańskiej 19, w odległości 6 m 
od drogi, i ul. Jastrowskiej 53A, w odległości 10 m od drogi, oraz dla drogi wojewódzkiej 
nr 188 przy ul. Staszica 12a, w odległości 10 m od drogi, i przy ul. Chojnickiej 36, 
w odległości 16 m od drogi. Wyniki pomiarów w punktach oceny krótkookresowego 
poziomu hałasu drogowego w ww. punktach wykazały brak przekroczenia 
lub przekroczenia poziomów hałasu w porze dziennej o maksymalnie 4 dB (ul. Staszica) 
i w porze nocnej o maksymalnie 4,6 dB (ul. Kujańska). Dla drogi wojewódzkiej nr 188, 
w punkcie oceny długookresowej przy ul. Mickiewicza 10, w odległości 16 m od drogi, 
dokonano pomiarów krótkookresowego poziomu hałasu. Pomiary wykazały przekroczenia 
tylko w porze dziennej w dni powszednie o 1,5 dB, a w weekendy o 1,2 dB. W punkcie 
oceny długookresowego poziomu hałasu w Złotowie warunki akustyczne w dni weekendowe 
były bardzo zbliżone do rejestrowanych w dni powszednie, w porze nocy stwierdzono 
również bardzo niewielki spadek poziomu hałasu. Sytuacja ta znajduje uzasadnienie 
w bardzo zbliżonych natężeniach ruchu pojazdów w weekendy i doby powszednie. Wartości 
wskaźników długookresowego poziomu hałasu w 2020 r. w punkcie przy ul. Mickiewicza 10 
nie wykazywały przekroczeń wartości dopuszczalnych. Mapy akustyczne nie obejmują linii 
kolejowe nr 203. Dla linii kolejowej nr 203, z uwagi na natężenie ruchu, nie było obowiązku 
wykonania oceny akustycznej. Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się 
obowiązkowo co 5 lat dla głównych dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 milionów pojazdów 
w ciągu roku tj. ok. 8200 poj./dobę oraz głównych linii kolejowych po których rocznie 
przejeżdża ponad 30.000 pociągów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52 Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2020, Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu 
Środowiska w Poznaniu, Poznań, 2021 
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5. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 
5.1. Spis obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 
 
Złotów posiada obiekty objęte ochroną konserwatorską poprzez ich wpis do rejestru 
zabytków. Do rejestru zabytków wpisane zostały53: 
1. Układ urbanistyczny śródmieścia, nr rej.: A-61/505 z 25.11.1965 r. 
2. Kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Panny Marii 13, 1660-1664, nr rej.: 

661/Wlkp/A z 29.08.1953 r. 
3. Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława Kostki, pl. Kościuszki, 1829-

1830, nr rej.: 669/Wlkp/A z 2.04.1959 r. 
4. Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Rocha, ul. Staszica: 

4a) cmentarz rzym.-kat, par. XVIII-XIX, nr rej.: 299/Wlkp/A z 19.04.2006 r., 
4b) kościół cmentarny, par. 1903-1904, nr rej.: 299/Wlkp/A z 19.04.2006 r., 
4c) kapliczka na cmentarzu, ok. 1903, nr rej: 84/Wlkp/B z 20.04.2006 r. 

5. Kaplica cmentarna, ewangelicka, 1906, nr rej.: 1036/Wlkp/A z 4.12.2017 r. 
6. Zespół pałacowo-parkowy, ul. Jastrowska 14, XVIII-XIX: 

6a) pałac, nr rej.: A-64/504 z 25.11.1965 r., 
6b) park, nr rej.: A-461 z 12.10.1983 r. 

7. dom, ul. Dwór Złotowski 11, szach., 1881 r., nr rej.: 665/Wlkp/A z 25.11.1965 r. 
8. dom, ul. Kościelna 3, szach.-mur., XVIII/XIX, nr rej.: 662/Wlkp/A z 18.03.1985 r. 
9. dom, ul. Kościelna 5, szach.-mur., 1 poł. XIX, nr rej.: 666/Wlkp/A z 18.03.1985 r. 
10. dom, ul. Obrońców Warszawy 31 (daw. 38), szach., k. XIX, nr rej.: 664/Wlkp/A 

z 27.03.1985 r. 
11. dom Rzemiosła, ob. Starostwo Powiatowe, Al. Piasta 32, 1911-1912, nr rej.: A-672 

z 13.03.1990 r. 
12. dom, ob. Muzeum, ul. Wojska Polskiego 2a, szach., I poł XVIII nr rej.: 663/Wlkp/A 

z 25.11.1965 r. 
13. „dom Polski”, ul. Domańskiego 5, 1906-1907, nr rej.: A-802 z 16.12.1998 r. 
14. Zakład wodociągowy, ul. Wodociągowa 1, 1912, nr rej.: A-765 z 10.10.1995 r.:  

14a) wieża ciśnień, 
14b) stacja wodociągowa z agregatorem i przepompownią, 
14c) budynek mieszkalny. 

15. Spichlerz, ul. Kościelna 2 b, szach., k. XIX, nr rej.: A-803 z 20.12.1998 r.  
16. Spichlerz, ul. Paderewskiego 13/14, 1780, nr rej.: A-68/507 z 25.11.1965 r. 
 
Do rejestru zabytków zostało również wpisane stanowisko archeologiczne Złotów, stan. 3, 
ob. AZP 32-29/1 - działka o nr ewid. 166 „Wyspa Zamkowa” nr rej.: 656 – z 03.12.1968 r., 
L.dz. KL. IV. Oa/2/68. 
 
W granicach układu urbanistycznego śródmieścia, nr rej.: A-61/505 z 25.11.1965 r. 
występuje stanowisko archeologiczne Złotów, stan. 35, ob. AZP 32-29/83, obejmujące 
średniowieczne i nowożytne nawarstwienia kulturowe miasta Złotowa (XVII-XIX w.). 
 
5.2. Gminna ewidencja zabytków i program ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami  
 
Burmistrz Miasta Złotowa dnia 23 lutego 2017 wydał Zarządzenie nr 43.2017 w sprawie 
przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Złotowa opracowanej w formie zbioru kart 
adresowych dla wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ujętych 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków i innych zabytków nieruchomych wyznaczonych 
przez burmistrza miasta, w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 

 
53 numery pozycyjne zabytków odpowiadają numerom na rysunku Studium – plansza uwarunkowań 
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oraz dla stanowisk archeologicznych także w formie zbioru kart adresowych. 24 stycznia 
2020 r. i 29 marca 2022 r. zweryfikowano gminną ewidencję zabytków nieruchomych54.  
 
Zgodnie z Gminną Ewidencją Zabytków Archeologicznych na terenie miasta wyznaczono 
7 zespołów stanowisk archeologicznych wyróżniono udokumentowane stanowiska 
archeologiczne w granicach tych zespołów oraz poza ich granicami:  
 Złotów, stan. 355, ob. AZP 32-29/1 działka o nr ewid. 166 „ Wyspa Zamkowa” – Z356, 
 Złotów, stan. 1, ob. AZP 32-29/3 – Z1, 
 Złotów, stan. 10, ob. AZP 32-29/67 – Z10, 
 Złotów, stan. 11, ob. AZP 32-29/66 Z11, 
 Złotów, stan. 12, ob. AZP 32-29/2 -Z12, 
 Złotów, stan. 13, ob. AZP 32-29/7 Z13, 
 Złotów, stan. 14 ob. AZP 32-29/8 – Z14, 
 Złotów, stan. 15, AZP 32-29/9 – Z15, 
 Złotów, stan. 19, ob. AZP 32-29/69 – Z19, 
 Złotów, stan. 2, ob. AZP 32-29/4 – Z2, 
 Złotów, stan. 20, ob. AZP 32-29/70 -Z20, 
 Złotów, stan. 23, ob. AZP 32-29/64 – Z23, 
 Złotów, stan. 24, ob. AZP 32-29/65- Z24, 
 Złotów, stan. 25, ob. AZP 32-28/38 – Z25, 
 Złotów, stan. 26, ob. AZP 32-28/39 -Z26, 
 Złotów, stan. 27, ob. AZP 32-28/40 -Z27, 
 Złotów, stan. 28, ob. AZP 32-28/43 – Z28, 
 Złotów, stan. 29, ob. AZP 32-28/44 – Z29, 
 Złotów, stan. 33, ob. AZP 32-29/81 – Z33, 
 Złotów, stan. 34, ob. AZP 32-28/117 – Z34, 
 Złotów, stan. 34, ob. AZP 32-29/82 – Z34’, 
 Złotów, stan. 35, ob. AZP 32-29/83 – Z35, 
 Złotów, stan. 36, ob. AZP 32-28/84 – Z36, 
 Złotów, stan. 9, ob. AZP 32-28/42 – Z9, 
 Złotów, stan. ob. AZP 32-28/41 – Z-, 
 Złotów, stan.16 , ob. AZP 32-28/10 – Z16, 
 Złotów/Blękwit, stan. 32, ob. AZP 32-29/68 – Z/B32, 
 Złotów/Międzybłocie, stan. 9, ob. AZP 32-29/55 – Z/M9. 
 
W Gminnej Ewidencji Zabytków znalazły się, po uwzględnieniu zmian:  
- Układ Urbanistyczny Miasta Złotowa, 
- Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Panny Marii: kościół, mur 

wokół kościoła, brama do kościoła, dzwonnica, plebania, cmentarz przykościelny, 
- Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Rocha, ul. Staszica: kościół, kapliczka 

na cmentarzu, cmentarz przykościelny, 
- Zespół kościoła ewangelickiego: kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki p.w. św. 

Stanisław Kostki, Intendentura Ewangelicka - ob. budynek mieszkalny, pastorówka - 
ob. budynek mieszkalny, 

- Kaplica Ewangelicka, ul. Królowej Jadwigi 5, 
- Zespół pałacowo – parkowy, ul. Jastrowska 14 a: pałac, park pałacowy, mur wokół 

parku, 
- Ratusz, al. Piasta 1, 
- Starostwo Powiatowe, al. Piasta 32, 
- Zespół Sądu, Pl. Kościuszki 3, ob. Areszt Śledczy: sąd – ob. Areszt Śledczy, areszt, 

 
54 dane UM w Złotowie: http://bip.zlotow.pl 
55 zabytki podkreślone to zabytki wpisane do rejestru zabytków 
56 numery pozycyjne zabytków odpowiadają numerom na rysunku studium  
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- Zespół Szpitala, ul. Szpitalna 26: szpital, budynek przy szpitalu - ob. Oddział Położniczo 
– Ginekologiczny, 

- Szkoła Powszechna, ul. Bohaterów Westerplatte 9, 
- Zespół Szkól, Plac Wolności 1/2, 
- Przedszkole, Plac Wolności 13, 
- Powiatowy Inspektorat Szkolny, al. Piasta 31 - ob. Szkoła Muzyczna, 
- Urząd Skarbowy, al. Piasta 25, 
- Powiatowy Urząd Budowlany, ul. ks. dr B. Domańskiego 48 - ob. budynek mieszkalny, 
- Poczta Carska, ul. Wojska Polskiego 12, 
- Poczta, al. Piasta 4, 
- Dom Polski, ul. ks. dr B. Domańskiego 5, 
- Maria – Martha Haus, ul. Obrońców Warszawy 48, 
- Miejska Hala Widowiskowa, Pl. Kościuszki 1 - ob. Areszt Śledczy, 
- Siedziba Klubu Wioślarskiego, ul. Staszica 12 - ob. budynek mieszkalny, 
- Budynek Drukarni, ul. ks. dr B. Domańskiego 4 – ob. budynek mieszkalny, 
- Elektrownia Miejska, ul. Obrońców Warszawy 27a - ob. budynek mieszkalny, 
- Rzeźnia Miejska, ul. Staszica 7 - ob. budynek usługowy, 
- Zespół stacji kolejowej: dworzec kolejowy, przychodnia kolejowa – ul. Kolejowa 9c, 

nastawnia wykonawcza „ZŁ 1”, nastawnia dysponująca „ZŁ 1”, wodociągowa wieża 
ciśnień nr I, wodociągowa wieża ciśnień nr II, parowozownia, przejścia podziemne, 
magazyn, sześć pracowniczych budynków mieszkalnych - ul. Kolejowa 1-6, dom 
dróżnika - ul. Kujańska 33, 

- Zespół folwarczny: dom mieszkalny – ul. Partyzantów 12, dom – ul. Dwór Złotowski 9, 
dom – Dwór Złotowski 11, dom – ul. Partyzantów 4, dom – ul. Partyzantów 6, 

- Zespół Zakładu Wodociągów, ul. Wodociągowa 1a: wodociągowa wieża ciśnień, budynek 
stacji wodociągów, budynek mieszkalny, 

- Spichlerz, ul. Kościelna 2b, 
- Spichlerz, Pl. Paderewskiego 13/14, 
- Spichlerz, ul. Spichrzowa, 
- Transformator, ul. Mokra, 
- Kapliczka przydrożna, na rozwidleniu ul. ks. dr B. Domańskiego i ul. Łowieckiej, 
- Zespół cmentarza ewangelickiego, ul. Staszica: kaplica cmentarna, cmentarz 

ewangelicki, cmentarz wojskowy, 
- Cmentarz Żydowski, G. Żydowska, 
- Zwierzyniec, al. P.J. Lenne, 
- ul. Bohaterów Westerplatte: dom nr 23, 
- ul. Bolesława Chrobrego: domy nr 2, 3, 5 i 6, kamienica nr 9, 
- ul. ks. dr. B. Domańskiego: kamienice nr 8, 10 i 12, domy nr 13 i 15, domy 

wielorodzinne nr 16 i 18 , dom nr 17, domy nr 20 - 23, dom wielorodzinny nr 24, dom 
nr 25, kamienica nr 26, dom wielorodzinny nr 27, kamienica nr 28, dom nr 30, dom 
wielorodzinny nr 31, dom nr 32, domy wielorodzinne nr 33 i 36, domy nr 41 i 43, domy 
wielorodzinne nr 45 - 47, dom nr 50, dom wielorodzinny nr 52, dom nr 63, 

- ul. Dworzaczka: kamienice nr 1 – 4, 6 i 7, kamienice nr 9 i 10, dom nr 12, kamienica 
nr 13, 

- ul. Garncarska: dom nr 3, 
- ul. Grochowskiego: kamienice nr 1 i 2, dom nr 4, kamienica nr 5, domy nr 6 i 7, 
- ul. Grudzińskich: kamienica nr 1, dom nr 12, 
- ul. Kopernika: domy wielorodzinne nr 1 i 2, 
- ul. Kościelna: kamienica nr 1, oficyna nr 1a, dom nr 3, dom nr 5, dom nr 7, kamienica 

nr 10, 
- Plac Kościuszki: dom nr 1 - ob. Areszt Śledczy, dom nr 4, kamienica nr 7, dom nr 7a, 

kamienice nr 8, 11 – 14, 
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- Królowej Jadwigi: kamienica nr 1, dom nr 3, kamienica nr 6, dom nr 7, kamienica nr 8, 
domy nr 9 - 11, willa nr 12, dom nr 13, willa nr 14, kamienice nr 24 - 26, domy nr 36, 
43, 45, 53 i 55/57, kamienica nr 62, domy nr 63, 67/69 i 71, 

- ul. Kujańska: dom nr 1, 
- ul. Leśna: dom nr 5, 
- ul. Matejki: dom nr 1/2,  
- al. Mickiewicza: kamienica nr 3, domy nr 4, 7 i 8, kamienice nr 9 i 10, dom nr 11, 

kamienica nr 11, kamienica nr 13 z budynkiem gospodarczym, kamienica nr 14, dom 
wielorodzinny nr 17, kamienice nr 22 – 25 i 27, 

- ul. Mokra: kamienice nr 4 i 5, 
- ul. Moniuszki: domy nr 3 i 4, dom wielorodzinny nr 5, dom nr 6,  
- ul. Nieznanego Żołnierza: domy nr 1, 3/5, 7, 9 i 11, 
- ul. Norwida: domy nr 16/18, 20/22 i 24, 
- Nowy Rynek: domy nr 1 - 5, 10 - 12 i 16, 
- ul. Obrońców Warszawy: kamienica nr 8, domy nr 11 - 13, kamienica nr 14, domy nr 15, 

16 i 19, kamienica nr 23, domy nr 24, 26 i 27, 27b-c, kamienica 27d, domy nr 27e, 28 
i 29, kamienica nr 30, dom nr 31, kamienica nr 33, dom nr 34, kamienica nr 37, dom 
nr 38, kamienice nr 39 i 40, domy nr 41 i 42, kamienica nr 43, domy nr 44 i 47, 

- ul. Ostra: dom nr 1, 
- Plac Paderewskiego: kamienica nr 6, budynek gospodarczy nr 6, kamienice nr 7 i 8, 

budynek gospodarczy nr 8, kamienice nr 9, 11 – 14, 
- ul. Panny Marii: domy nr 1 – 3, 
- al. Piasta: dom nr 2, kamienica nr 3, domy nr 5, 7 i 8, kamienica nr 11, dom nr 13, 

kamienica nr 17, dom nr 20. Dom Starców nr 21, dom nr 27, Willa Friedricha Iwańskiego 
nr 33, dom nr 35, willa nr 37 - ob. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dom wielorodzinny 
nr 39, domy nr 41 i 43, dom wielorodzinny nr 44, dom nr 45, kamienica nr 47, dom 
wielorodzinny nr 48, budynek mieszkalny nr 49 -ob. Komenda Powiatowa Policja, domy 
nr 50 i 51, kamienice nr 55, 57 i 59, 

- ul. Podolska: domy nr 1 – 4, 
- ul. Rybacka: dom nr 4, 
- ul. Piotra Skargi: domy nr 1/2 i 3a, 
- ul. Słowackiego: domy nr 2 i 3, 
- Stary Rynek: dom nr 1, oficyna nr 1, dom nr 2, oficyna nr 2a, kamienica nr 3, dom nr 

6, kamienica nr 7, dom z budynkiem gospodarczym nr 8, kamienica nr 9, 
- ul. Staszica: domy wielorodzinne nr 1 i 2, domy nr 8 i 11, 
- ul. Studzienna: kamienica nr 1, domy nr 2 - 4, 7 i 8, 
- ul. Szpitalna: domy wielorodzinne nr 4, 6 i 8, dom wielorodzinny nr 10, dom nr 12, dom 

wielorodzinny nr 13, kamienica nr 14, dom wielorodzinny nr 18, dom nr 27, 
- ul. Targowa: dom nr 2, 
- ul. Towarowa: dom nr 1, kamienica nr 2, dom nr 5, 
- ul. Wawrzyniaka: kamienice nr 1 i 3, dom nr 4, kamienica nr 5, domy nr 8, kamienica 

nr 10, dom nr 11, kamienica nr 12, dom nr 13, 
- ul. Wojska Polskiego: kamienice nr 1 i 1a, dom nr 2a - ob. Muzeum, kamienice nr 2 i 3, 

dom nr 4, kamienice nr 5, 9, 10 i 15, budynek gospodarczy nr 16a, kamienica nr 17, 
dom nr 18, kamienica nr 29, 

- Plac Wolności: domy nr 9 i 10, 
- ul. Zamkowa: kamienica nr 2, domy nr 18 i 19, 
- ul. Zielna: dom nr 1, dom wielorodzinny nr 2, dom nr 3.  
 
Uchwałą nr XLV.320.2022 z dnia 26 maja 2022 r Rada Miejska w Złotowie przyjęła „Gminny 
Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Złotowa na lata 2022–2025 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2022 r. poz. 4417). Podstawowym celem dokumentu jest wypracowanie działań lokalnego 
samorządu, mających na celu poprawę stanu zachowania i utrzymania środowiska 
kulturowego. 
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Uchwałą Nr XXVII.203.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. 
ze zmianami przyjęto Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2023. 
 
 
6. Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym lub określenie 
przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych 
 
Do dnia uchwalenia niniejszego Studium nie sporządzono audytu krajobrazowego. 
 
 
7. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia 
oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie 
z uniwersalnym projektowaniem 
 
7.1. Rozwój ludnościowy miasta Złotów 
 
Liczba ludności miasta w 2020 r. wynosiła 18.43757, co stanowiło 0,53 % ludności 
woj. wielkopolskiego i tylko 26,66 % ludności powiatu złotowskiego. Dynamika rozwoju 
ludności miasta do roku 2011 jest zmienna. Największy ubytek ludności miał miejsce 
w 2013 roku. W roku 2020, w stosunku do roku poprzedniego, również ubyło dość dużo 
mieszkańców – 95 osób. Miał na to również wpływ ujemny przyrost naturalny – 1,84.  
Obserwując strukturę wiekową społeczeństwa miasta należy zauważyć proces starzenia się 
społeczeństwa. Od 2012 roku stale wzrasta liczna ludności w wieku poprodukcyjnym. Stale 
maleje również liczba osób w wieku produkcyjnym. Niepokojące jest także zjawisko, 
zmniejszania się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, co odnotowano w 2020 r. 
Niepokojącym zjawiskiem jest wyjazd z miasta młodych ludzi. Z miasta wyprowadzają się 
osoby ustabilizowane zawodowo i finansowo. 
 
Tabela 6. Liczba ludności Złotowa w latach 2011-2020 według wg funkcjonalnych grup 
wieku  

 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ogółem  18756 18757 18593 18492 18440 18482 18441 18446 18532 18437 
w wieku 
przedprodukcyjnym 2889 2830 2774 2682 2647 2698 2708 2761 2817 2800 
w wieku 
produkcyjnym: 
15-59 lat kobiety, 
15-64 lata 
mężczyźni 12933 12856 12586 12403 12226 12077 11856 11715 11585 11414 
w wieku 
poprodukcyjnym 2934 3071 3233 3407 3567 3707 3877 3970 4130 4223 

źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
 
Tabela 7. Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny w mieście w latach 2011-2020  

 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
urodzenia żywe 
na 1000 ludności 9,43 7,63 8,71 7,93 9,32 10,88 10,76 11,38 9,89 9,02 
zgony  
na 1000 ludności 7,19 7,25 7,80 9,12 9,65 8,77 9,14 10,25 8,33 10,86 
przyrost naturalny 
na 1000 ludności 2,24 0,37 0,91 -1,19 -0,33 2,11 1,62 1,14 1,57 -1,84 

źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 
57 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
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7.2. Jakość życia mieszkańców 
 
Za „jakość życia” należy uznać ogół warunków życia ludności w mieście. Składają się na to 
warunki mieszkaniowe, poziom wyposażenia w usługi i rynek pracy, jakość środowiska 
przyrodniczego oraz poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną. 
Wyposażenie w infrastrukturę techniczną oraz stan środowiska przyrodniczego w mieście 
zostały omówione w części uwarunkowań w rozdziałach: 1. Dotychczasowe przeznaczenie, 
zagospodarowanie i uzbrojenie terenu oraz 4. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogi ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
Nie pozostają obojętnymi dla jakości życia zagrożenia, które zostały omówione w części 
uwarunkowania – rozdział: 8. Zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia oraz inne 
czynniki powodujące dyskomfort zamieszkiwania na terenie miasta. 
 
7.2.1. Warunki mieszkaniowe 
 
Od czasu przemian ustrojowych w Polsce, charakter zabudowy w mieście ulega znaczącym 
zmianom. Wzrasta zarówno liczba budynków mieszkalnych jak i liczba mieszkań. 
Na terenie miasta w 2020 r. zlokalizowane było 2.177 budynków mieszkalnych58. 
Od 2011 r. liczba budynków mieszkalnych wzrosła o 195 budynków. Wzrasta również liczba 
mieszkań. W 2020 r. liczba mieszkań wynosiła 7.053, co od 2011 r. dało wzrost o 788 
mieszkań. Liczba budynków mieszkalnych stale wzrasta od 2009 r. Co roku o wartość od 19 
do 39 budynków, z wyjątkiem roku 2011, gdzie liczba budynków wzrosła o 257 budynków, 
w stosunku do roku 2010. Przeciętna powierzchnia mieszkania w 2020 r. wynosiła 27,5 m2 
na 1 osobę59. Powierzchnia ta od roku 2015 stale wzrasta. 
 
Tabela 8. Liczba budynków mieszkalnych w mieście w latach 2011-2020 

 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba 
budynków 
mieszkalnych 

1982  2001  2021  2042  2070  2093  2110  2132  2158  2177 

źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
 
Tabela 9. Liczba mieszkań w mieście w latach 2011-2020 

 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba 
mieszkań  6265  6376  6429  6495  6620  6712  6768  6852  6990  7053 

źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
 
Tabela 10. Powierzchnia użytkowa mieszkań w mieście w latach 2015-2020 

 
Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
powierzchnia użytkowa mieszkań  
w m2 na osobę 

25,80 26,10 26,40 26,70 27,10 27,50 

źródło: Opracowanie własne na podstawie https://strateg.stat.gov.pl/ 
 
Większość mieszkańców w 2020 r. korzystała z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej. Niewielki odsetek mieszkańców 16,2 % korzystał z gazu sieciowego, 

 
58 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
59 dane GUS: https://strateg.stat.gov.pl/ 
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co przekłada się na ogrzewanie mieszkań paliwami stałymi. Większość mieszkańców 
korzystała również z urządzeń sanitarnych - 99,5 % mieszkań wyposażona była w ustęp 
spłukiwany, a 97,9 % w łazienkę. 90,3 % mieszkań w mieście posiadało centralne 
ogrzewanie60. 
 
Tabela 11. Korzystający z instalacji w mieście w roku 2020 r. 

korzystający w % 
z wodociągu z kanalizacji z gazu sieciowego 

99,9 96,2 16,2 
źródło: Opracowanie własna na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
 
7.2.2. Rynek pracy 
 
Zgodnie z danymi GUS w 2020 r. w mieście zanotowano 2.064 podmioty gospodarki 
narodowej wpisane do rejestru REGON61. Przez ostatnie dziesięć lat liczba podmiotów 
gospodarczych wzrosła o ponad 20 %. Wskaźnik przedsiębiorczości w Złotowie w 2020 
roku, mierzony liczbą podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców w wieku produkcyjnym znajduje się jednak na najniższym poziomie spośród 
wszystkich miast powiatowych w okręgu pilskim wynosi 189,4. Większość podmiotów 
gospodarczych w mieście stanowiły podmioty sektora prywatnego ok. 95 % 
i w przeważającej części były to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 
W 2020 r., zgodnie z danymi GUS, na terenie miasta 1.497 osoby fizyczne prowadziły 
działalność gospodarczą, co stanowiło ok. 72 % wszystkich podmiotów. Spośród sektora 
publicznego 49 podmiotów stanowiły państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego. W strukturze podmiotów gospodarczych miasta62 największy udział mają 
podmioty, zaklasyfikowane jako pozostała działalność – 76,6 %. Podmioty związane 
z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem stanowią tylko 1,5 % ogółu podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta, a związane z przemysłem 
i budownictwem 21,9 %. Większość podmiotów gospodarczych działających na terenie 
miasta to jednostki małe, które zatrudniają do 9 pracowników - 94,7 %. Firmy, w których 
pracuje od 10 do 49 pracowników stanowią 4,4 % firm, natomiast duże podmioty 
zatrudniające powyżej 50 pracowników to 0,9 % z czego trzy firmy zatrudniają ponad 250 
pracowników, a jedna ponad 1.000. 
Najwięcej podmiotów (według sekcji PKD 2007) spośród osób fizycznych prowadzących 
działalność oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości 
prawnej zarejestrowanych było w 2020 roku w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych, motocykli). Ich udział w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych podmiotów wynosił 21,3 %. Znaczący udział w strukturze rynku pracy 
mają także podmioty działające w sekcji F (budownictwo) – 13,2 % oraz w sekcji Q (opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna) – 9,9%. Na terenie miasta występuje kilka większych 
zakładów przemysłowych, które wymieniono w części uwarunkowań – rozdział: 2.4. 
Lokalizacja zakładów przemysłowych. W związku z transformacją ustrojową wzrosła 
znacznie aktywność ekonomiczna mieszkańców, a przez to powstało kilka zakładów 
usługowo – handlowych oraz produkcyjnych. 
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych 
do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych 
powodów. Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo 
w danej kategorii ludności. Aktywni zawodowo definiowani są przez GUS jako osoby 

 
60 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
61 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
62 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
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pracujące plus osoby poszukujące pracy plus bezrobotni plus niepełnosprawni 
(z możliwością zatrudnienia w niektórych zawodach).  
Stopa bezrobocia w powiecie złotowskim w styczniu 2022 r wynosiła 5,0 %, przy stopie 
bezrobocia 3,2 % dla województwa wielkopolskiego i 5,0 % dla kraju. W grudniu 2021 r. 
liczba bezrobotnych w mieście wynosiła 331 osób (144 mężczyzn i 187 kobiety) – stanowiło 
to 21,6 % ogółu bezrobotnych w powiecie złotowskim63.  
 
Tabela 12. Wskaźniki bezrobocia w Złotowie w latach 2011-2020 

 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych  
w liczbie ludności  
w wieku produkcyjnym [%] 

8,5  9,0  8,1  7,5  6,3  6,0  5,2  4,8  4,2  4,0 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 1045 1100 969 883  737  685  586  538  460  438  

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 
 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2020 
roku wynosił 4,0 % z czego 3,4 % dla mężczyzn i 4,7 % dla kobiet64. Liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych oraz udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym od roku 2012 sukcesywnie maleje. 
 
7.2.3. Hałas 
 
Na terenie miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej nie występują uciążliwe 
dla środowiska zakłady przemysłowe generujące hałas. Hałas przemysłowy może wystąpić 
w związku z funkcjonowaniem zakładów na terenie strefy przemysłowej przy ul. Kujańskiej 
i ul. Za Dworcem. Najistotniejszym źródłem hałasu w mieście są niewątpliwie drogi 
wojewódzkie oraz linia kolejowa. 
 
7.2.4. Uciążliwości odorowe 
 
W mieście nie występują znaczące uciążliwości odorowe. Oczyszczalnie ścieków 
oraz składowisko odpadów usytuowane są poza granicami miasta. Obiekty te odizolowane 
są od zabudowy terenami leśnymi. Na terenie miasta nie jest prowadzony intensywny chów 
zwierząt. Sezonowo mogą występować jednak uciążliwości odorowe, których źródłem może 
być magazynowanie i zagospodarowanie nawozów naturalnych pod uprawy roślin 
na gruntach wiejskich położonych w sąsiedztwie granic miasta i w mniejszym stopniu 
na gruntach w granicach miasta. 
 
7.2.5. Problemy społeczne 
 
Miasto Złotów, boryka się ze złożonymi problemami społecznymi, jak wiele miast i gmin 
w Polsce. Zauważalnym problemem społecznym miasta jest dość duża liczba mieszkańców 
wymagających wsparcia (osoby z niepełnosprawnościami, chore, seniorzy) oraz niskie 
dochody uzyskiwane przez część mieszkańców. Za realizacje zadań z zakresu pomocy 
społecznej na terenie miasta odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie. 
W 2020 r. ze środowiskowej pomocy społecznej korzystało 1.346 osób, co stanowiło 7,3 % 
mieszkańców miasta65. 
 

 
63 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
64 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
65 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
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7.2.6. Dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 
 
Zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego, projektowanie przestrzeni, miejsc 
publicznych i budynków powinno uwzględniać potrzeby osób o ograniczonej mobilności 
i percepcji, w taki sposób, aby były one użyteczne dla wszystkich, możliwie w największym 
stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Na terenie miasta 
w nowo budowanych obiektach i na nowo urządzanych terenach podejmowane są działania 
zmierzające do stworzenia dostępnych przestrzeni w taki sposób, aby jak największa liczba 
osób mogła z nich korzystać w sposób samodzielny i niezależny. 
 
 
8. Zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia 
 
8.1. Zagrożenie powodzią 
 
Tereny miasta nie zostały ujęte na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka 
powodziowego. Miasto położone jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, 
poza obszarami na których prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 
lat, oraz poza obszarami narażonymi na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
wałów przeciwpowodziowych66.  
 
8.2. Zagrożenia biologiczne 
 
Bezpośredni nadzór nad rozprzestrzenianiem się chorób pochodzenia zwierzęcego 
sprawuje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu. Najczęściej występującą 
chorobą tego typu jest wścieklizna. Mieszkańcy powiadamiani są o pojawieniu się 
wścieklizny na terenie miasta, w przypadku otrzymania takiej informacji od Powiatowego 
Inspektora Weterynarii. Na terenach zagrożonych wścieklizną ustawiane są odpowiednie 
tablice ostrzegawcze. 
 
8.3. Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym 
 
Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są: 
 elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, 
 łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa, 
 stacje radiolokacji i radionawigacji. 
Znaczenie tego oddziaływania w ostatnich latach rośnie, co spowodowane jest rozwojem 
komunikacji oraz powstawaniem coraz większej liczby stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 
 
8.4. Zagrożenia poważną awarią 
 
Na terenie miasta i w jego sąsiedztwie nie występują zakłady dużego ryzyka powstania 
awarii przemysłowej oraz zakłady zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii 
przemysłowej67. Zakłady takie mogą stanowić potencjalne źródło niebezpieczeństwa 
dla zdrowia ludzi oraz środowiska i muszą spełniać wymagania określone w art. 251 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 
z późn. zm.), dotyczące konieczności sporządzenia i wdrożenia programu zapobiegania 
poważnym awariom przemysłowym, zawierającego m. in. zasady zapobiegania awarii 
przemysłowej oraz określającego sposoby ograniczania skutków awarii przemysłowej dla 

 
66 https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP 
67 Rejestr zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, WIOŚ, wg stanu 
na dzień stan na dzień 31.12.2021 r. 
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ludzi i środowiska w przypadku jej zaistnienia. Potencjalne zagrożenie na terenie miasta 
mogą stanowić drogi kołowe i droga kolejowa poprzez możliwości wystąpienia kolizji 
samochodów lub pociągów przewożących substancje niebezpieczne. 
 
 
9. Potrzeby i możliwości rozwoju miasta 
 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w określeniu potrzeb 
i możliwości rozwoju miasta uwzględniono: 

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe w tym wnioski płynące z opracowania 
ekofizjograficznego oraz społeczne, 

b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje 
na obszarach funkcjonalnych, 

c) możliwości finansowania przez miasto wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych 
miasta, 

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
 
9.1. Uwarunkowania rozwoju sieci osadniczej 
 
Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa68 miasto Złotów 
położone jest na terenie Północno-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego. Obszar ten, 
ze względu na koncentrację terenów o wysokim potencjale przyrodniczym, charakteryzuje 
stosunkowo niski w skali województwa udział przestrzeni do potencjalnego 
zainwestowania. Jest to połączone ze słabszą dostępnością obszaru, która wynika m.in. 
ze znacznej odległości od stolicy regionu i braku dogodnych rozwiązań komunikacyjnych, 
Elementy te stanowią istotne ograniczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Działalność inwestycyjna w tym rejonie wymaga równoważenia zamierzeń gospodarczych 
z potrzebami ochrony dla zachowania stabilnego i trwałego funkcjonowania ekosystemów 
oraz stworzenia spójnego systemu przyrodniczego województwa, uwzględniającego 
powiązania przyrodnicze w granicach regionu oraz z obszarami województw sąsiednich. 
Kluczowym celem rozwoju przestrzennego tego obszaru będzie wykorzystanie potencjału 
dla rozwoju funkcji gospodarczych, w tym turystycznych, przy jednoczesnej ochronie 
wyjątkowych cech ekosystemu, pełniących strategiczną rolę w kształtowaniu równowagi 
środowiska przyrodniczego w skali regionu i kraju.  
Zasadniczy obszar miasta to grunty zabudowane i zurbanizowane, uzupełnione duża ilością 
terenów otwartych w tym gruntów pod wodami, co stanowi determinantę rozwój miasta. 
Tereny zurbanizowane zostały szczegółowo scharakteryzowane i przeanalizowane 
pod względem struktury przestrzennej, infrastruktury usługowej i technicznej, komunikacji 
oraz lokalizacji zakładów przemysłowych i działalności gospodarczej w części uwarunkowań 
- rozdział: 2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony. 
 
9.2. Determinanty rozwoju miasta wynikające z analiz ekonomicznych, 
środowiskowych oraz społecznych 
 
9.2.1. Ograniczenia rozwoju 
 
Ograniczenia rozwoju w zakresie jakości życia mieszkańców i demografii: 
 problemy społeczne i materialne mieszkańców, 
 słaba dostępność tanich mieszkań, 

 
68 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania 
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, zatwierdzony uchwałą nr V/70/19 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2019, poz. 4021), 
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 odpływ młodych ludzi z miasta. 
Ograniczenia rozwoju w zakresie aktywności gospodarczej: 
 duża konkurencja gmin w staraniach o pozyskanie inwestorów z kapitałem 

zewnętrznym, 
 deficyt wykwalifikowanej kadry pracowniczej, 
 niewielka aktywność inwestycyjna lokalnych przedsiębiorstw. 
Ograniczenia rozwoju w zakresie środowiska przyrodniczego: 
 niewystarczająco dobra jakość wód w jeziorach i rzece, 
 zanieczyszczenie powietrza – szczególnie niska emisja w sezonie grzewczym, 
 niewystarczający stopień segregacji odpadów. 
Ograniczenia rozwoju w zakresie komunikacji: 
 oddalenie od dróg krajowych, 
 niewystarczające dobrze rozwinięta komunikacja publiczna, 
 uciążliwości akustyczne w sąsiedztwie dróg wojewódzkich.  
Ograniczenia rozwoju w zakresie infrastruktury technicznej: 
 niski stopień gazyfikacji. 
 
9.2.2. Czynniki sprzyjające rozwojowi 
 
Czynniki sprzyjające rozwojowi w zakresie jakości życia mieszkańców i demografii: 
 rozwinięta baza oświatowa i opieka przedszkolna, 
 zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta, 
 dobra dostępność usług opieki zdrowotnej w tym bogata oferta usług rehabilitacyjno-

zdrowotnych. 
Czynniki sprzyjające rozwojowi w zakresie mieszkalnictwa: 
 potrzeba rozwoju terenów pod zabudowę mieszkaniową – duży popyt na mieszkania, 
 dobra kondycja firm deweloperskich, 
 dobry stan podstawowej infrastruktury komunalnej. 
Czynniki sprzyjające rozwojowi w zakresie aktywności gospodarczej: 
 rosnąca liczba aktywnych podmiotów gospodarczych, 
 aktywność samorządu i działania zw. z planowaniem przestrzennym w zakresie 

przygotowania terenów pod inwestycje. 
Czynniki sprzyjające rozwojowi w zakresie komunikacji:  
 przebieg linii kolejowej, 
 dość dobry stan dróg, 
 rozbudowany system ścieżek rowerowych. 
Czynniki sprzyjające rozwojowi w zakresie infrastruktury technicznej: 
 kompleksowe rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów, 
 wysokie zwodociągowanie i skanalizowanie miasta. 
Inne czynniki sprzyjające rozwojowi: 
 walory środowiska przyrodniczego, 
 walory środowiska kulturowego. 
 
9.2.3. Potrzeby rozwoju 
 
Najważniejszymi celami polityki przestrzennej miasta powinny być: 
 ochrona wartości kulturowych, 
 ochrona przyrody i krajobrazu, 
 wykorzystanie potencjału przyrodniczego do rozwoju turystyki, a w przyszłości rozwoju 

funkcji uzdrowiskowej, 
 planowy i konsekwentny rozwój przestrzenny osiedli, 
 planowy i konsekwentny rozwój komunikacji, 
 rozwój infrastruktury usługowej, proporcjonalnie do rozwoju zabudowy mieszkaniowej, 
 wyznaczenie rezerwy terenów pod aktywizację gospodarczą, 
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 rozwój infrastruktury technicznej. 
 
9.3. Uwarunkowania wynikające z prognoz demograficznych 
 
Liczba ludności miasta od 1995 r. podlegała bardzo mocnym wahaniom. Od dodatniego 
salda na poziomie 527 osób w 2010 r. do salda ujemnego na poziomie – 508 osób w roku 
1999 r. Poza skrajnymi przypadkami w latach 1999 i 2010 największy ubytek liczby 
mieszkańców wynosił 164 osoby w 2013 r., a największy przyrost 161 osób w 1998 r. 
Średni spadek liczby ludności od 1995 r. wynosił - 1 os/rok, a w ostatnich dziesięciu latach 
-35 os/rok69. Przyjmuje się, iż miasto może pomniejszyć liczbę mieszkańców od roku 2021 
do roku 2042 o 8,9 %, czyli o 1.630 mieszkańców. Prognozuje się, iż miasto w roku 2042 
zamieszkiwać będzie 16.743 mieszkańców70. 
Należy jednak wskazać na niepewność prognozowania demograficznego. Prognoza nie jest 
w stanie przewidzieć wszystkich zjawisk, które w istotny sposób mogą wpłynąć na zmianę 
liczby ludności. Trudne do przewidzenia były zjawiska, mające miejsce w ostatnim czasie, 
takie jak np. pandemia lub konflikt zbrojny tuż przy granicy kraju. Zjawiska te będą miały 
znaczący wpływ na procesy demograficzne w kraju. Uwarunkowania wymagają również 
powiązania wyników prognozy demograficznej z aktualnymi czynnikami rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Przykładam może być pojawienie się dużych inwestorów 
o istotnym zapotrzebowaniu na siłę roboczą oraz zaplecza kooperacyjnego, 
co w perspektywie może korzystnie wpłynąć na stan i strukturę ludności.  
Uwarunkowania demograficzne stanowią ważny argument przemawiający za racjonalizacją 
polityki przestrzennej. Wyznaczone tereny inwestycyjne, przede wszystkim pod zabudowę 
mieszkaniową, powinny uwzględniać faktyczne zmiany w zakresie przekształceń struktury 
funkcjonalno-przestrzennej miasta, tendencje w zakresie wzrostu średniej powierzchni 
mieszkań i potrzebę poprawy warunków zamieszkania, w zakładanej perspektywie 
planistycznej, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, które w sposób znaczący mogą 
wpłynąć na zmiany sytuacji demograficznej miasta. 
 
 
9.4. Uwarunkowania wynikające z możliwości finansowania przez miasto 
wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także 
infrastruktury społecznej, służącej realizacji zadań własnych miasta 
 
Dla oceny możliwości finansowania przez miasto wykonania sieci komunikacyjnej 
i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań 
własnych miasta, istotna jest przede wszystkim analiza wydatków inwestycyjnych. 
Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano zmienny poziom wydatków inwestycyjnych 
w zakresie transportu i łączności oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowisko, 
istotnych z punktu widzenia jej rozwoju społeczno-gospodarczego. Zmiany wydatków 
wynikają przede wszystkim z wartości planowanych do realizacji inwestycji w danym roku 

oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich współfinansowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
70 Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę sporządzony na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów, kwiecień -czerwiec 2022 r. 
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Tabela 13. Wydatki majątkowe inwestycyjne w latach 2011-2020 

Rok 

Kategoria wydatków 

Transport 
i łączność 

Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 

środowiska 

Oświata 
i wychowanie 

2011 6,0 mln 3,2 mln 15,0 mln 
2012 2,3 mln 3,6 mln 15,5 mln 
2013 2,6 mln 3,7 mln 16,5 mln 
2014 7,6 mln 2,8 mln 17,5 mln 
2015 3,6 mln 2,9 mln 19,0 mln 
2016 5,7 mln 3,6 mln 21,8 mln 
2017 2,6 mln 3,6 mln 28,8 mln 
2018 3,4 mln 4,7 mln 25,1 mln 
2019 3,9 mln 10,6 mln 25,5 mln 
2020 2,2 mln 9,4 mln 27,5 mln 

źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
 
Możliwości finansowania przez miasto wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 
technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych, determinowane będą 
poziomem uzyskiwanych dochodów. Sytuacja finansowa miasta wskazuje 
na systematyczny wzrost dochodów oraz ogólny dobry stan gospodarki. Stan finansów 
miasta pozwala na finansowanie polityki prorozwojowej tj. na inwestycje w infrastrukturę 
komunalną, finansowanie zadań własnych oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, które 
wymagają wkładu własnego. Dochody budżetu Gminy Miasto Złotów na 2022 rok 
zatwierdzono w kwocie 91.733.725,00 zł71, tj. o ok. 10,9 % więcej od roku poprzedniego. 
Uruchamianie przez miasto nowych terenów wiąże się z koniecznością rozbudowy 
infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy 
układu komunikacyjnego. Potrzeby inwestycyjne wynikające z konieczności realizacji 
zadań własnych, związane z lokalizacją nowej zabudowy nie przekroczą możliwości 
finansowania przez miasto Złotów. Realizacja infrastruktury odbywać się będzie etapowo 
w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat biorąc pod uwagę priorytety w zakresie 
wyposażania określonych terenów. Finansowanie ww. działań opierać się będzie przede 
wszystkim na podstawie dochodów własnych miasta, ale także poprzez pozyskanie różnego 
rodzaju dotacji. W przypadku niedoboru środków finansowych budżetu istnieje ponadto 
możliwość zaciągania kredytów. Większość terenów inwestycyjnych posiada możliwość 
obsługi komunikacyjnej w oparciu o obecny układ drogowy. Ze względu na fakt, 
iż realizacja infrastruktury technicznej i społecznej zostanie rozłożona w okresie 
kilkudziesięciu lat i będzie przebiegać etapowo, w zależności od stopnia zainwestowania 
poszczególnych terenów, nie ma konieczności weryfikacji zapotrzebowania na nową 
zabudowę w celu jego dostosowania do możliwości finansowania przez miasto Złotów 
planowanego uzbrojenia terenów. W celu zapewnienia właściwego finansowania inwestycji 
związanych z obsługą terenów zabudowy, miasto rokrocznie przeznacza znaczną część 
budżetu dla realizacji zadań inwestycyjnych. Dyscyplina budżetowa oraz racjonalność 
wydatków w ramach poszczególnych projektów, pozwalają stwierdzić, że możliwości 
finansowe miasta umożliwią rozbudowę lokalnego układu komunikacyjnego i infrastruktury 
technicznej. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe 
przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z ustaleniami miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. 

 
71 uchwała nr XXXIX.286.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na 2022 rok 
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Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z również z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów 
odrębnych. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych we wspomnianych 
planach, które należą do zadań własnych miasta, stanowić będą zapisy Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych 
zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności 
od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. 
Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022 – 2026 
do największych inwestycji planowanych do realizacji przez samorząd należą: uzbrojenie 
terenu inwestycyjnego ul. Powstańców, budowa Centrum Multiopieki, budowa tężni 
solankowej, remont boiska na stadionie miejskim, przebudowa drogi gminnej nr 120113P 
- ul. Zamkowa, budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15, budowa przedszkola 
publicznego, przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej 
Nr 3 od ul. Królowej Jadwigi. 
 
9.5. Uwarunkowania wynikające z bilansu terenów przeznaczonych pod 
zabudowę 
 
Sporządzony Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę72 wykazał, iż nie ma 
możliwości wyznaczenia innych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, niż 
te które znajdują się w obrębie zwartych jednostek funkcjonalno – przestrzennych. Liczba 
ludności miasta będzie bowiem stopniowo maleć. Zwiększy się jednak powierzchnia 
użytkowa mieszkania w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zgodnie z Bilansem 
maksymalne zapotrzebowanie w skali miasta na nową powierzchnię użytkową zabudowy 
mieszkaniowej zwiększone o 30 % wyniesie 212.000 m2. Zapotrzebowanie to zostanie 
zaspokojone przez uzupełnienie zabudowy w istniejących obszarach zwartych struktur 
funkcjonalno-przestrzennych, gdzie założono możliwość realizacji nowej powierzchni 
użytkowej zabudowy mieszkaniowej na poziomie 269.624 m2. Dążenie do polepszania 
standardu zamieszkania idzie w parze z koniecznością rozwoju zabudowy, poprawy 
istniejącej infrastruktury mieszkaniowej. Realizować to należy jednak w sposób 
zrównoważony i adekwatny do sytuacji ekonomicznej i demograficznej. Należy zatem 
uzupełniać zabudowę w granicach zwartych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. 
Ważna jest także realizacja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Uzupełnianie istniejących „luk” w zabudowie oraz rozwój zabudowy 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków wpłynie nie tylko na uporządkowanie 
przestrzeni, ale także na minimalizację kosztów dla miasta z tytułu uruchamiania kolejnych 
terenów pod zabudowę. Biorąc pod uwagę strategię miasta związaną z dążeniem do statusu 
obszaru ochrony uzdrowiskowej i docelowo uzdrowiska przyjęto założenie nie rozwijania 
uciążliwej funkcji przemysłowej na terenie miasta. W najbliższej perspektywie wyznacza 
się około 163 ha terenów zabudowy przemysłowej i usługowej, co stanowi ok. 15 % 
powierzchni miasta. Zgodnie z Bilansem zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową 
dla funkcji przemysłowych i usługowych, wyniesie 730.240 m2. Rozwój funkcji 
przemysłowych i usługowych będzie dotyczył w pierwszej fazie terenów położonych 
w zwartych obszarach funkcjonalno-przestrzennych z możliwością uzupełnień poza tym 
obszarem – rejon ul. Brzozowej i rejon ul. Powstańców (w sąsiedztwie obowiązującego 
planu pod aktywizację gospodarczą). Należy również podkreślić, iż w południowej części 
miasta obowiązują również plany miejscowe, które przeznaczają ponad 23 ha 
pod zabudowę przemysłową i usługową, które nie zostały jeszcze zrealizowane. 
W najbliższej pespektywie dodatkowo wyznacza się pod funkcję usług turystyki, sportu 
i rekreacji około 24 ha. Biorąc pod uwagę strategię Złotowa związaną z dążeniem 

 
72 Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę sporządzony na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów, kwiecień-czerwiec, 2022 r. 
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do statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej i docelowo uzdrowiska uznać należy taką 
wartość za konieczną. Gospodarka i rynek pracy wskazują na perspektywę konieczności 
rozwoju zabudowy, jednak należy zaznaczyć, iż musi odbywać się to w sposób 
zrównoważony i adekwatny do sytuacji ekonomicznej i demograficznej. 
 
 
10. Stan prawny gruntów 
 
Gmina Miasto Złotów w 2020 r. była właścicielem 427 ha gruntów, z czego 43 ha zostały 
przekazane w użytkowanie wieczyste73. Większość z gruntów komunalnych w 2020 r. 
stanowił gminny zasób nieruchomości. Wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. w posiadaniu 
Gminy Miasto Złotów było 384 ha, z czego 29 ha przekazanych w użytkowanie wieczyste74. 
Stanowi to ponad 33 % powierzchni miasta. Strukturę gruntów samorządowych w 2020 r. 
przedstawia Tabela 14, a szczegółową strukturę własności gruntów na terenie miasta 
w styczniu 2022 r. przedstawia Tabela 15. 
 
Tabela 14. Powierzchnia gruntów komunalnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie 
miasta w 2020 r. 

Lp. Grunty 
Powierzchnia 

w ha Grunty 
Powierzchnia 

w ha 

1. 
Komunalne z wyłączeniem 
gruntów przekazanych  
w użytkowanie wieczyste 

384 

wchodzące w skład 
gminnego zasobu 

nieruchomości 
331 

przekazane w trwały 
zarząd gminnym 

jednostkom 
organizacyjnym 

53 

2. Komunalne przekazane  
w użytkowanie wieczyste 

43 

w użytkowaniu 
wieczystym osób 

fizycznych 
16 

w użytkowaniu 
wieczystym spółdzielni 

mieszkaniowych 
8 

w użytkowaniu 
wieczystym pozostałych 

osób 
19 

3. 
Powiatowe z wyłączeniem 
gruntów przekazanych  
w użytkowanie wieczyste 

30 

wchodzące w skład 
powiatowego zasobu 

nieruchomości 
27 

przekazane w trwały 
zarząd powiatowym 

jednostkom 
organizacyjnym 

3 

4. 

Wojewódzkie 
z wyłączeniem gruntów 
przekazanych  
w użytkowanie wieczyste 

20 
wchodzące w skład 

wojewódzkiego zasobu 
nieruchomości 

20 

źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
 

 
73 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
74 dane Ewidencji gruntów i budynków - PODGiK w Złotowie 
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Tabela 15. Powierzchnia gruntów w mieście wg grup jednostek rejestrowych – stan 
na dzień 1 stycznia 2022 r. 

Lp. Grunty 
Powierzchnia  

w ha 

1. 
Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami 
wieczystymi 

259 

2. Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi 70 

3. 
Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne 
państwowe osoby prawne 

0 

4. 
Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne,  
jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi 

355 

5. 
Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, 
jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi 

29 

6. 
Jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby 
prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu 
terytorialnego 

0 

7. Osoby fizyczne 324 
8. Spółdzielnie 9 
9. Kościoły i związki wyznaniowe 3 
10. Wspólnoty gruntowe 0 

11. 
Powiaty i związki powiatów,  
jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi 

27 

12. 
Powiaty i związki powiatów, 
jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi 

0 

13. 
Województwa,  
jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi 

20 

14. 
Województwa,  
jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi 

0 

15. Spółki prawa handlowego 30 
16. Inne podmioty ewidencyjne niewymienione w grupach rejestr. 1-15 32 

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PODGiK w Złotowie 
 
 
11. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 
odrębnych 
 
11.1. Formy ochrony przyrody 
 
Na terenie miasta Złotów występują tylko pomniki przyrody, chronione na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 916 
z późn. zm.), które zostały szczegółowo omówione w części uwarunkowań - rozdział: 
4.11. Formy ochrony przyrody. 
 
11.2. Formy ochrony dziedzictwa kulturowego - wpis do rejestru zabytków 
 
Ochronie podlegają na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) obiekty architektoniczne 
wpisane do rejestru zabytków. Wykaz obiektów na terenie miasta, wpisanych do rejestru 
zabytków, znajduje się w części uwarunkowań – rozdział: 5. Stan dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Przedmiotem ochrony konserwatorskiej są 
również obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków oraz zaewidencjonowane stanowiska 
archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków archeologicznych. 
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11.3. Ujęcie wody 
 
Złotów zaopatruje się w wodę z ujęcia przy ulicy Kujańskiej w Złotowie. Woda ujmowana 
jest za pomocą 5 studni trzeciorzędowych posiadających ustanowione strefy ochrony 
bezpośredniej75: 
- studnia nr 7 na działce o nr ewid. 7/8, obręb Złotów 90, ze strefą ochrony bezpośredniej 
o wymiarach 20 x 20 m w granicach działki, na której się znajduje, 
- studnia nr 9 na działce o nr ewid. 7/47, obręb Złotów 90 ze strefą ochrony bezpośredniej 
o wymiarach 20 x 20 m w graniach działki, na której się znajduje, 
- studnia nr 10 na działce o nr ewid. 13/7, obręb Złotów 90 ze strefą ochrony bezpośredniej 
o wymiarach 21,24 x 22,35 m w granicach działki, na której się znajduje, 
- studnia nr 11 na działce o nr ewid. 81/7, obręb Złotów 90 ze strefą ochrony bezpośredniej 
o wymiarach 20 x 20 m w granicach działki, na której się znajduje, 
- studnia nr 8bis na działkach o nr ewid. 7/7 i 7/50 obręb Złotów 90 ze strefą ochrony 
bezpośredniej o wymiarach 22,50 x 20,00 m w granicach działek o nr ewid.: 7/7; 7/45 
i 7/50, obręb Złotów 90. 
 
11.4. Ochrona gruntów rolnych i leśnych 
 
Obszary występowania lasów chronionych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2409) oraz ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 672 z późn. zm.) przedstawiono 
na rysunku Studium – plansza uwarunkowania. 
Zgodnie z art. 10a ww. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przepisów rozdziału 2 
ww. ustawy dotyczącego ograniczenia przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne 
nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast.  
 
 
12. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych 
 
Na terenie miasta nie występują tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi i osuwiska. 
 
 
13. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych 
oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku 
węgla. 
 
Na terenie miasta nie występują udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane 
kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla76. Całe miasto zlokalizowane jest 
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 127 Subzbiornik Złotów-Piła-
Strzelce Krajeńskie. GZWP nr 127 nie ma ustanowionego obszaru ochronnego. 
Teren miasta częściowo jest objęty koncesją nr 4/2019/Ł z dnia 14 maja 2019 r. 
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie 
ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na obszarze „Złotów - Zabartowo”, udzieloną 
na rzecz PGNiG SA w Warszawie przez Ministra Środowiska - ważną do dnia 14 maja 
2029 r. 
 
 
 
 

 
75 dane Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
76 http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 
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14. Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych 
 
W granicach miasta nie występują tereny i obszary górnicze77. 
 
 
15. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopień 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 
odpadami 
 
15.1. Transport i komunikacja 
 
Przez teren miasta przebiegają dwie drogi wojewódzkie klasy głównej nr 188 Człuchów – 
Debrzno – Złotów – Piła oraz nr 189 Jastrowie – Złotów – Więcbork. Drogi te stanowią 
zasadniczy szkielet drogowy w mieście zapewniający transportowe powiązania zewnętrzne. 
Zgodnie z Generalnym pomiarem ruchu 2020/21 średni dobowy ruch roczny (SDRR) 
na drodze nr 188 w punkcie pomiarowym na odcinku granicy miasta do ul. Powstańców 
(DW 189) wynosił 8.151 poj./dobę, a na odcinku od ul. Powstańców (DW189) do granicy 
miasta Piła wynosił 7.274 poj./dobę. Natomiast dla drogi nr 189 SDRR na odcinku 
przechodzącym przez miasto (punkt pomiarowy ul. Partyzantów) wynosił 4.413 poj./dobę. 
Przez teren miasta przebiega kilka powiatowych, a uzupełnieniem siatki ulic są liczne drogi 
gminne i drogi wewnętrzne. 
 
Tabela 16. Wykaz dróg powiatowych 

Lp. Nr 
drogi 

Przebieg Klasa 

1. 1021P 
(dr nr 22) Lędyczek – Radawnica – Nowy Dwór – Złotów (ul. 8-go Marca) 
(dr nr 189) G 

2. 1042P Ptusza – Tarnówka – Węgierce – Zalesie – Złotów Z 

3. 1050P (dr nr 189) (ul. Powstańców ) Złotów – Święta – Kleszczyna – Skic – 
Buntowo – Sławianowo 

L 

4. 1061P ul. Norwida D 
5. 1062P ul. Obrońców Warszawy D 
6. 1063P ul. Kolejowa D 
7. 1064P ul. Szpitalna D 
8. 1065P ul. Brzozowa D 

źródło: Opracowanie własne na podstawie https://pzd-zlotow.pl/wykaz-drog-powiatowych, 
https://mapy.geoportal.gov.pl – BDOT oraz uchwały Nr 5812/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
31 sierpnia 2018 r. w sprawie: nadania numerów dla dróg powiatowych w województwie wielkopolskim 
 
Tabela 17. Wykaz dróg gminnych 
Lp. Nr drogi Przebieg drogi Lp. Nr drogi Przebieg drogi 

1. 120000P Aleja P. J. Lenne 61. 120060P Pellowskiego ks. Leona 

2. 120001P Aleja Piasta 62. 120061P Piaskowa 

3. 120002P Aleja Rodła 63. 120062P 
Plac Konstytucji 3-go Maja,  
600-Lecia 

4. 120003P Bartosza Franciszka 64. 120063P Plac Paderewskiego 

5. 120004P Boczna 65. 120064P Plac Wolności 

6. 120005P Bohaterów Westerplatte,  
Rondo Jana Pawła II 

66. 120065P Plażowa 

7. 120006P Brzezińskiego Władysława 67. 120065P Podolska 
8. 120007P Brzuchalskiego Kazimierza 68. 120065P Pogodna 

 
77 http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 
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9. 120008P Bytomiaków 69. 120068P Potulickich 
10. 120009P Cechowa 70. 120069P Polna 
11. 120010P Chrobrego Bolesława 71. 120070P Półwysep Rybacki 
12. 120011P Ciesielska 72. 120071P Półwiejska 
13. 120012P Czarna Droga 73. 120072P Promykowa 
14. 120013P Dorsza Antoniego 74. 120073P Przechodnia 
15. 120014P Drzymały Michała 75. 120074P Radowskiego Brunona 
16. 120015P Dworzaczka 76. 120075P Reymonta Władysława St. 
17. 120016P Dwór Złotowski 77. 120076P Robaka plut. Michała 
18. 120017P Garncarska 78. 120077P Rogatki 
19. 120018P Gąszczak Marii 79. 120078P Rozdroże 
20. 120019P Głębinowa 80. 120079P Rożeńskiego Jana 
21. 120020P Gorzelniana 81. 120080P Różana 
22. 120021P Grochowskiego 82. 120081P Rybacka 
23. 120022P Grudzińskich 83. 120082P Rzemieślnicza 
24. 120023P Horsta Józefa 84. 120083P Sienkiewicza 
25. 120024P Hubego Michała 85. 120084P Skargi ks. 
26. 120025P Jagiełły Władysława 86. 120085P Skłodowskiej-Curie Marii 
27. 120026P Jarzębinowa 87. 120086P Słoneczna 
28. 120027P Jaśka Antoniego 88. 120087P Słowackiego 
29. 120028P Jaśminowa 89. 120088P Sosnowa 
30. 120029P Jerozolimska 90. 120089P Spacerowa 
31. 120030P Jeziorna 91. 120090P Spichrzowa 
32. 120031P Jodłowa 92. 120091P Spokojna 
33. 120032P Kamieniarska 93. 120092P Sportowa 
34. 120033P Kocika Jana 94. 120093P Stary Rynek 
35. 120034P Kokowskiego Teofila 95. 120094P Stolarska 
36. 120035P Kołodzieja Romana 96. 120095P Studzienna 
37. 120036P Konopnickiej 97. 120096P Szkolna 
38. 120037P Kopernika 98. 120097P Ślusarska 
39. 120038P Kościelna 99. 120098P Świerkowa 
40. 120039P Królowej Jadwigi 100. 120099P Targowa 
41. 120040P Krótka 101. 120100P Towarowa 
42. 120041P Krzywoustego Bolesława 102. 120101P Wańkowicza Melchiora 
43. 120042P Kwiatowa 103. 120102P Wawrzyniaka 
44. 120043P Kwidzyniaków 104. 120103P Wędkarska 
45. 120044P Leśna 105. 120104P Widokowa 
46. 120045P Łowiecka 106. 120105P Wielatowska 
47. 120046P Maćkowiczów 107. 120106P Wioślarska 
48. 120047P Matejki 108. 120107P Witosa Wincentego 
49. 120048P Miła 109. 120108P Wodna 
50. 120049P Mokra 110. 120109P Wodociągowa 
51. 120050P Moniuszki 111. 120110P Wojska Polskiego 
52. 120051P Mozolewskiego Józefa 112. 120111P Zaciszna 
53. 120052P Murarska 113. 120112P Zakątek 
54. 120053P Nieznanego Żołnierza 114. 120113P Zamkowa 
55. 120054P Nowy Rynek 115. 120114P Zduny 
56. 120055P Ogrodowa 116. 120115P Zielna 
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57. 120056P Okrężna 117. 120116P Zientara-Malewskiej Marii 
58. 120057P Ostra 118. 120117P Żeglarska 
59. 120058P Panny Marii 119. 120118P Szpitalna 
60. 120059P Pasterska    

źródło: Opracowanie własne na podstawie uchwały Nr 2151/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
10 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania numerów dla dróg gminnych w województwie wielkopolskim 
 
Obecna sieć drogowa łączy w sobie funkcje regionalnego tranzytu i lokalnej obsługi. 
Warunkiem podniesienia standardu obsługi komunikacyjnej w mieście jest stała 
modernizacja istniejącej sieci drogowej. Uzupełnieniu w drogi lokalne wymagać będą 
tereny przeznaczone pod przyszłe inwestycje. 
Dodatkowo, miasto przecina jednotorowy niezelektryfikowany odcinek linii kolejowej 
nr 203 relacji Tczew – Kostrzyn. 
Transport zbiorowy realizowany w oparciu o połączenia PKS Piła oraz prywatnych 
przewoźników. Złotów posiada relacje autobusowe z Debrznem, Jastrowiem, Lędyczkiem, 
Łobżenicą, Okonkiem, Piłą, Tarnówką, Wyrzyskiem i Wysoką. 
Na terenie miasta dużą rolę odgrywa komunikacja piesza i rowerowa. W 2020 r. długość 
dróg dla rowerów wynosiła 27,5 km, co stanowiło 23,75 km  dróg rowerowych na 10 km2 
powierzchni i 1,49 km na tysiąc mieszkańców78. Są to wskaźniki jedne z najwyższych wśród 
miast w kraju. 
 
15.2. Infrastruktura techniczna 
 
15.2.1. Telekomunikacja 
 
Dostęp do sieci telefonicznej posiadają wszyscy mieszkańcy miasta. Mieszkańcy mogą 
korzystać zarówno z telefonii stacjonarnej jak i komórkowej. Większość terenów posiada 
dostęp do sieci Internet. 
 
15.2.2. Zaopatrzenie w ciepło 
 
Centralna cześć miasta zasilana jest z sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni rejonowej 
KR-1 przy ulicy Za Dworcem. Sieć liczy ponad 17 km i dostarcza energię cieplną do ponad 
60 % mieszkańców miasta, większości instytucji i firm79. Sieć ENGIE Złotów podlega ciągłej 
rozbudowie. W ostatnim czasie wybudowane zostały nowe odcinki wzdłuż ulic Zduny 
i Spichrzowa oraz Nieznanego Żołnierza. Spółka dostarcza energię cieplną do ponad 350 
węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej ok. 31 MW. W pozostałej części miasta 
występują indywidualne systemy ogrzewania. 
 
15.2.3. Zaopatrzenie w gaz 
 
Przy południowej granicy miasta przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN150, 
wybudowany przed dniem 12 grudnia 2001 r., stanowiący odgałęzienie do m. Złotów 
od gazociągu zasilającego relacji Ujście - Szczecinek. Gazociąg zasila gazem ziemnym 
podgrupy E stację gazową położoną poza granicami miasta Złotów. Sieć ta wchodzi 
w granice miasta tylko na niewielkim odcinku ok. 25 m w południowo- zachodnim narożniku 
działki o nr ewid. 134, obręb Złotów 91. Sieć ta posiada maksymalna strefę kontrolowaną 
o szerokości 70 m (po 35 m na każdą stronę od osi gazociągu). Operatorem sieci wysokiego 
ciśnienia jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 
w Koszalinie. Za dystrybucję gazu ziemnego sieciowego w mieście odpowiada DUON 

 
78 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
79 http://engie-zlotow.pl 
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Dystrybucja sp. z o.o. W 2020 r. długość gazowej sieci dystrybucyjnej wynosiła 38.979 m. 
Z sieci gazowej korzystało tylko 16,2 % mieszkańców miasta80. 
 
Tabela 18. Sieć gazowa w mieście Złotów w 2020 r. 
czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1.324 szt. 
odbiorcy gazu 1.144 gosp. dom. 
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem 1.042 gosp. dom. 
zużycie gazu 24.289,5 MWh 
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań 22.141,9 MWh 
ludność korzystająca z sieci gazowej 2.986 osób 

źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS 
 
15.2.4. Zaopatrzenie w wodę 
 
Podstawowym i jedynym źródłem wody dla miasta w jego regionie są ujęcia wód 
podziemnych z utworów trzeciorzędowych zlokalizowane wzdłuż ulicy Kujańskiej 
w Złotowie81. Studnie pracują w ramach udokumentowanych zasobów w kat. „B" 
wynoszących Q=575 m3/h przy depresji S=13 m., zatwierdzonych Decyzją Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr KDH/013/5186/90 z dnia 
22.03.1990 roku, w tym na potrzeby komunalne przeznaczone jest maksymalnie Q=400 
m3/h, natomiast pozostała część przeznaczona jest na rozproszone potrzeby przemysłowo 
- rolnicze. Dalsze potrzeby dla okresu kierunkowego mogą zostać pokryte z utworów 
czwartorzędowych zlokalizowanych w dolinie rzeki Głomia w obszarze łąk wsi Dzierzążenko. 
Warstwy wodonośne czwartorzędowe w Złotowie przy ul. Kujańskiej zostały z powodu 
skażenia wyłączone z eksploatacji. Zlikwidowano także ujęcie czwartorzędowe wody przy 
ul. Partyzantów - zanieczyszczone związkami azotowymi. 
Woda ujmowana jest za pomocą 5 studni trzeciorzędowych i transportowana przy pomocy 
pomp głębinowych do stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Wodociągowej 1A. Woda 
surowa nie odpowiada obowiązującym normom ze względu na znaczną mętność, barwę, 
podwyższoną zawartość żelaza i manganu. Pod względem bakteriologicznym woda nie 
budzi zastrzeżeń. Studnie trzeciorzędowe ujęcia wody wzdłuż ul. Kujańskiej posiadają 
wyznaczone strefy ochrony sanitarnej bezpośredniej o promieniu ok. 10 metrów. Tereny 
te są zabezpieczone poprzez ogrodzenie i przeznaczone tylko do poboru wody na potrzeby 
miasta. Studnie zabezpieczone są systemem alarmowym. Nie ma potrzeby wyznaczania 
dla studni trzeciorzędowych strefy ochrony pośredniej ze względu na budowę geologiczną 
- warstwę trudno przepuszczalną o grubości około 90 metrów.  
Stacja uzdatniania wody dla miasta Złotowa została oddana do użytku w 2013 roku. 
W skład SUW wchodzą następujące urządzenia: aeratory napowietrzania (2 szt.); zbiorniki 
zamknięte filtracji (6 szt.); zbiornik sprężonego powietrza (1 szt.); układ pompowy 
do płukania złóż filtracyjnych (1 kpl.); sprężarka powietrza (1 kpl.); zestaw hydroforowy 
pomp II°; urządzenia pomiarowe (1 kpl.); zestaw do dezynfekcji (1 kpl.). Woda uzdatniona 
gromadzona jest w dwóch zbiornikach retencyjnych o poj. 1000 m3 każdy. Woda 
odpowiadająca obowiązującej normie tłoczona jest pompami do sieci wodociągowej miasta. 
Posiadany układ urządzeń zabezpiecza ciągłe potrzeby mieszkańców miasta. 
Istniejąca sieć wodociągowa na terenie miasta jest w większości stara o różnych 
przekrojach. Od lat 70-tych XX wieku, szczególną uwagę zwrócono na budowę sieci 
magistralnych i o większych średnicach celem przetransportowania większych ilości na 
obrzeża miasta. Aktualnie czynione są starania, aby sieci magistralne rozbudowywać 
i spinać w pierścienie zamknięte. Działanie to zapewni ciągłą dostawę wody mieszkańcom 
mimo możliwości wystąpienia awarii i uruchamiania nowych obszarów zabudowy 

 
80 dane GUS: https://bdl.stat.gov.pl 
81 dane Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
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mieszkaniowej. Zużyte odcinki sieci wodociągowej systematycznie planowane są do 
wymiany, średnio około 1 km rocznie. Ostatnio przebudowano odcinek najstarszej sieci 
wodociągowej o długości około 11 km, zlokalizowany głównie na terenie Starego Miasta. 
 
15.2.5. Kanalizacja 
 
Miasto Złotów posiada mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków z podwyższonym 
usuwaniem biogenów w miejscowości Blękwit 51A w Gminie Złotów, zlokalizowaną 
na południowy wschód od miasta82. Oczyszczalnia pracuje od 1996 roku. Oczyszczone 
ścieki odprowadzane są do rzeki Głomi. Oczyszczalnia wyposażona jest w stanowisko 
odbioru ścieków dowożonych i punkt odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni. 
Aktualnie oczyszczalnia jest w trakcie rozbudowy, przebudowy i modernizacji. 
Przepustowość maksymalna istniejącej oczyszczalni ścieków wynosi 5.424 m3/d, 
przewidywana średnia przepustowość z terenu aglomeracji wyniesie 4.520 m3/d dla 
równoważnej liczby mieszkańców (RLM) 22.106. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji 
wynosi 19.333, czasowo przebywa 353 osoby. Wydajność projektowa po modernizacji 
oczyszczalni wynosi 29.752 RLM. 
Zakład ROMB S.A. przy ul. Kujańskiej 10e posiada oczyszczalnię mechaniczno - biologiczną 
typu „Bioblok", która oczyszcza ścieki bytowe i przemysłowe. Pozostałe ścieki przemysłowe 
z obszaru aglomeracji Złotów oczyszczane są w oczyszczalni komunalnej. 
Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 81.858 m, w tym 70.645 m kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i 11.213 metrów kanalizacji sanitarnej tłocznej. Wskaźnik 
koncentracji określono na 124. Miasto skanalizowane jest prawie w 99 %. Na terenie 
miasta gospodarka ściekowa została uporządkowana przez rozdział przewodów ściekowych 
od przewodów odprowadzających wody opadowe lub roztopowe będącymi skutkiem 
opadów atmosferycznych. 
Miasto posiada uporządkowaną gospodarkę wodami deszczowymi. Wody deszczowe 
odprowadzane są zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na usługi wodne, obejmujące 
odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych za pośrednictwem wylotów szt. 36, 
zakończonych wymaganymi urządzeniami oczyszczającymi. 
 
15.2.6. Energia elektryczna 
 
Na obszarze miasta występuje infrastruktura techniczna elektroenergetyczna 
dystrybucyjna (sieć dystrybucyjna energii elektrycznej) pozostająca w eksploatacji ENEA 
Operator Sp. z o.o.  
W skład infrastruktury wchodzą: 

- linie napowietrzne 110 kV relacji: GPZ Złotów (ZLT) - GPZ Jastrowie (JST) oraz SE Piła 
Krzewina (PKW) - GPZ Złotów planowana do przebudowy celem zwiększenia 
przepustowości,  

- stacja elektroenergetyczna 110 kV GPZ Złotów (ZLT), 
- linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia (SN), 
- linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nn-0,4 kV), 
- stacje elektroenergetyczne SN/nn. 

Na terenie miasta planowana jest do budowy napowietrzna linia elektroenergetyczna WN-
110 kV relacji GPZ Złotów (ZLT) - GPZ Lipka (LPK). 
 
15.2.7. Odnawialne źródła energii 
 
Na terenie miasta aktualnie nie występują większe instalacje odnawialnych źródeł energii. 
W odległości ok. 1,54 km od granicy miasta zlokalizowana jest najbliższa elektrownia 

 
82 dane Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
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wiatrowa. W odległości dziesięciokrotnej wysokości przedmiotowej elektrowni wiatrowej 
od tej elektrowni występują lasy – Zwierzyniec. 
 
15.2.8. Gospodarka odpadami 
 
Obiekt Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) położony jest poza granicami 
administracyjnymi miasta. Technologia wykorzystywana w zakładzie to mechaniczne 
sortowanie i stabilizacja tlenowa w reaktorach zamkniętych. Moce przerobowe roczne 
części mechanicznej to 30.000 Mg/rok, a części biologicznej 18.000 Mg/rok83. Planowana 
jest jego rozbudowa, tak aby moce przerobowe wyniosły odpowiednio 45.000 
i 30.000 Mg/rok. W instalacji odbywa się przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów - kompostowanie w reaktorze zamkniętym/kompostowanie 
pryzmowe - moce przerobowe roczne 2.000 Mg/rok. Planowana jest rozbudowa instalacji 
tak aby moce przerobowe wynosiły 5.000 Mg/rok. W 2022 r. zakład ma być rozbudowany 
o instalację do produkcji paliwa alternatywnego/zakup urządzeń, doposażenia. W Stawnicy 
zlokalizowana jest również sortownia odpadów zbieranych selektywnie i instalacja 
doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych. Planowana 
pojemność składowiska odpadów w Stawnicy to 1.500.000 m3. 
 
 
16. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 
 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa istnieje obowiązek umieszczenia 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone 
w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, 
właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwości.  
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego84 zapisane 
zostały propozycje zadań wynikające z szeregu dokumentów opracowanych dla całego 
kraju, regionu czy dla poszczególnych inwestycji, należą do nich:  
- w zakresie kształtowania spójnej sieci osadniczej: strefa średniej intensywności 

procesów osadniczych, strefa ograniczania intensywności procesów osadniczych, miasto 
powiatowe Złotów - ośrodek lokalny, 

- w zakresie ochrony walorów przyrodniczych: regionalny korytarz ekologiczny dolin 
rzecznych, 

- w zakresie kształtowania i racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska 
przyrodniczego: lasy, wody płynące i stojące, zbiorniki malej retencji wodnej (istniejące 
i planowane), główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) — Subzbiornik Złotów — Piła 
— Strzelce Krajeńskie, doliny rzek - elementy naturalnego ukształtowania terenu 
pełniące funkcje korytarzy ekologicznych, obszary o najwyższej wartości dla produkcji 
rolniczej (kompleksy rolniczej przydatności gruntów ornych 1-5 i 8), pozostałe obszary 
produkcji rolniczej (kompleksy rolniczej przydatności gruntów ornych 6, 7, 9), łąki, 
zieleń urządzona, 

- w zakresie ochrony potencjału kulturowego i krajobrazu oraz rozwoju konkurencyjnych 
form turystyki i rekreacji: dobra kultury materialnej i niematerialnej - historyczne układy 
przestrzenne (układy urbanistyczne ujęte w rejestrze zabytków), stanowiska 
archeologiczne o własnej formie krajobrazowej, międzynarodowe i krajowe szlaki 

 
83 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym 
załącznik do uchwały nr XXII/405/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r. 
84 Uchwała Nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania 
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. 
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turystyki aktywnej - rowerowe, Centra Kulturalne Wielkopolski - Złotów jako ośrodek o 
znaczeniu ponadlokalnym, 

- w zakresie zrównoważonego rozwoju rolnictwa: strefa ograniczania rozwoju działalności 
rolniczej, Złotów powiatowy ośrodek obsługi rolnictwa, 

- w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej województwa: drogi wojewódzkie 
nr 188 i 189 klasy technicznej głównej (G), międzyregionalna linia kolejowa nr 203 
(docelowa prędkość 120 km/h), lądowisko sanitarne - Złotów - szpital, Złotów — 
miejscowość wymagająca budowy obwodnicy, 

- w zakresie rozwoju efektywnej i innowacyjnej infrastruktury technicznej: istniejący 
główny punkt zasilania, istniejące linie elektroenergetyczne WN110 kV, istniejący 
gazociąg wysokiego ciśnienia, stacja redukcyjno-pomiarowa pierwszego stopnia (poza 
granicami miasta), sieć szerokopasmowa (sieć światłowodowa, węzły dystrybucyjne 
i węzeł szkieletowy), 1 Region Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, instalacje 
w trakcie realizacji - stacja demontażu pojazdów samochodowych. 

Powyższe zadania warunkują konieczność niezbędnej rezerwacji terenu 
i zagospodarowanie niebędące w sprzeczności z tymi zadaniami. 
 
 
17. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej 
 
Na obszarze miasta nie występują obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 
powodzi jest niskie i wynosi 0,2% lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia 
zdarzenia ekstremalnego, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary 
obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia: wału 
przeciwpowodziowego, wału przeciwsztormowego lub budowli piętrzącej. Częstotliwość 
występowania podwyższonych stanów wód na ciekach miejskich jest niska. Na terenie 
miasta nie ma obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej. Brak jest również 
realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycji z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej. 
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CZĘŚĆ II: KIERUNKI ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA 
 
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu 
terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego 
 
1.1. Opis głównych założeń koncepcji rozwoju miasta 
 
Gmina Miasto Złotów ma charakter lokalnego ośrodka mieszkaniowo-usługowego. Status 
stolicy powiatu oraz położenie miasta, w tym znaczna ilość terenów o dużych wartościach 
przyrodniczo-krajobrazowych, determinują profil miasta jako nowoczesnego, 
ekologicznego i atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów. Dążenie miasta do pełnienia 
funkcji uzdrowiska powoduje również konieczność ograniczenia możliwości rozwoju 
niektórych funkcji, przy jednoczesnym wsparciem innych funkcji. 
Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta powinny odbywać się przy uwzględnieniu 
głównych zasad takich jak: 
 koordynacja rozwoju obszarów urbanizacji z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb 

oraz możliwości społeczno-gospodarczych, 
 rozwój struktur osadniczych w sposób zharmonizowany, przy uwzględnieniu cech 

i walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, z zachowaniem wymogów ochrony 
środowiska, 

 tworzenie warunków mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców 
bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony mienia, 

 rozwój infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu integralności wewnętrznej miasta 
oraz powiązań ponadlokalnych. 

Do podstawowych założeń koncepcji rozwoju Złotowa należy zaliczyć: 
 wzmacnianie roli miasta jako podstawowej jednostki osadniczej powiatu oraz lokalnego 

ośrodka usługowego w zakresie: administracji, oświaty, kultury, zdrowia, sportu 
i rekreacji, usług komercyjnych, 

 dążenie do utrzymania koncentracji zabudowy i rozwój idei miasta 15 minutowego 
(park, szkoła, przychodnia, kawiarnia, sklep, praca – w zasięgu 15 minut spaceru 
lub jazdy rowerem od miejsca zamieszkania), 

 wyznaczenie czytelnych granic obszarów urbanizacji i obszarów otwartych 
bez zabudowy; 

 ochrona wartościowych elementów krajobrazu kulturowego – obiektów i obszarów 
zabytkowych, historycznego układu urbanistycznego, 

 rozwój i aktywizacja funkcji turystycznych, krajoznawczych, z wykorzystaniem 
obszarów cennych przyrodniczo, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska 
przyrodniczego, 

 rozwój i aktywizacja funkcji związanych z aspiracjami miasta do pełnienia funkcji 
uzdrowiska, 

 rozwój i dostosowanie do potrzeb infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 
z docelowym wyprowadzeniem ruchu tranzytowego poza granice miasta. 

 
Z uwagi na brak opracowanego audytu krajobrazowego nie określa się kierunków zmian 
w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów wynikających z tego 
audytu. 
 
1.2. Kierunki zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego należy rozpatrywać jako system składający się 
z poszczególnych elementów składowych, jakimi są: struktura przestrzenna, środowisko 
przyrodnicze oraz komunikacja i infrastruktura techniczna – na tle przemian społeczno-
gospodarczych. 
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Sporządzając projekt Studium przeanalizowano wytyczne Strategii Rozwoju Gminy Miasto 
Złotów na lata 2021-2030. Założenia nowego Studium biorą pod uwagę zachowanie 
i rozwój ładu przestrzennego i stwarzają możliwości optymalnych powiązań 
komunikacyjnych poprzez zachowanie drogi kolejowej oraz wyznaczenie śladu obwodnicy 
drogowej. Zaproponowany model funkcjonalno – przestrzenny miasta Złotowa nawiązuje 
do podziału na obszary zaproponowanego w Studium z roku 2005, równocześnie stanowi 
interpretację modelu funkcjonalno-przestrzennego Strategii. Nowy dokument dotyczący 
rozwoju przestrzennego opiera się z jednej strony na zmniejszeniu ilości wydzieleń 
obszarów, dążąc do ich łączenia w obrębie podobieństw cech, a z drugiej strony na nadaniu 
im funkcji kierunkowych wynikających z przepisów prawa.  
Zgodnie z § 7 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy85 barwne oznaczenia graficzne 
i literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu studium należy stosować 
w sposób umożliwiający porównanie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy z projektami planów miejscowych, 
sporządzanych z ustaleniami studium. 
 
1.2.1. Układ przestrzenny 
 
Atrakcyjność krajobrazu naturalnego i kulturowego miasta stanowi o podstawach jego 
rozwoju. Dbałość o ład przestrzenny, jedno z naczelnych zadań samorządu terytorialnego, 
leży w interesie mieszkańców, zapewniając im wysoką jakość życia w odniesieniu 
do warunków przestrzennych, jak i również w interesie gminy jako wspólnoty, zapewniając 
jej atrakcyjność dla gości. Na rysunku Studium - plansza kierunki wskazano zasięgi 
rozwojowe jednostek urbanistycznych, które stanowią podstawowe tereny rozwojowe. 
W ramach tych jednostek występują tereny zainwestowane i zagospodarowane oraz nowe 
tereny rozwojowe. Na terenach zainwestowanych rozwój ilościowy będzie możliwy 
w niewielkim stopniu. Polegał będzie na wypełnianiu wolnych parcel, przebudowy 
i rozbudowy istniejących obiektów. W większym stopniu możliwy będzie rozwój jakościowy, 
mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców, a więc standardów zamieszkiwania, 
obsługi w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej, poprawę jakości i wizerunku 
(estetyki) środowiska przyrodniczego i kulturowego. Niezwykle istotnymi w polityce 
przestrzennej miasta są nowe tereny rozwojowe, które wymagają dalszych działań 
planistycznych, a w dalszej kolejności znacznych środków organizacyjnych i finansowych 
w celu przygotowania ich do realizacji. 
 
1.2.2. Kierunki rozwoju gospodarczego 
 
1.2.2.1. Kierunki rozwoju usług 
 
Najważniejsze funkcje usługowe w mieście zostały zlokalizowane w śródmiejskiej części. 
Rozwój zróżnicowanych funkcji usługowych będzie możliwy w granicach wszystkich 
jednostek (terenów zainwestowania). W sąsiedztwie jezior preferowana jest lokalizacja 
usług związanych z turystyką, sportem i rekreacją. 
 
1.2.2.2. Kierunki rozwoju mieszkalnictwa 
 
Funkcje mieszkaniowe koncentrują się w centrum miasta oraz na satelitarnych osiedlach. 
W części miasta mieszkalnictwo jest tylko dodatkiem do zasadniczej funkcji np. rolniczej 
lub usługowej. Zyskuje na tym struktura przestrzenna miasta poprzez nowo tworzące się 
układy przestrzenne. W zależności od potrzeb możliwy jest rozwój różnych form zabudowy: 

 
85 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) 
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zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej 
oraz zabudowy wielorodzinnej. Funkcja mieszkaniowa może towarzyszyć również 
zabudowie zagrodowej, która na terenie Złotowa występuje w bardzo ograniczonym 
zakresie. W bilansie zasobów mieszkaniowych należy przewidzieć mieszkania na wynajem 
dla osób o niskich dochodach. Przykładem może być miejskie budownictwo społeczne pod 
wynajem z opcją wykupu i z niskimi kosztami eksploatacji mieszkań, dzięki 
ponadnormatywnemu standardowi energetycznemu budynków i wyposażeniu w instalacje 
odnawialnych źródeł energii oraz pozyskanemu na ten cel dofinansowaniu. 
 
1.2.2.3. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej i produkcyjnej 
 
W kierunkach rozwoju działalności gospodarczej najważniejszą kwestią jest jej lokalizacja 
poza terenami zabudowy mieszkaniowej, poza terenami turystyki sportu i rekreacji 
oraz w oddaleniu od terenów zieleni urządzonej. Należy dążyć do stopniowej eliminacji 
istniejącej, uciążliwej działalności gospodarczej z terenów zabudowy mieszkaniowej 
i koncentrację jej na terenach specjalnie do tego celu przeznaczonych. Studium określa 
tereny przeznaczone do lokalizowania działalności gospodarczej, produkcyjnej oraz baz i 
składów wykorzystując do tego celu potencjał, jaki niesie ze sobą sąsiedztwo drogi 
wojewódzkie oraz linii kolejowej.  
Planuje się wykorzystanie nowoczesnych technologii, które minimalizują negatywny wpływ 
na środowisko przyrodnicze. W przypadku bezpośredniego sąsiedztwa z terenem 
zabudowy mieszkaniowej, w celu minimalizacji uciążliwości (także wizualnej) należy 
przewidzieć w sporządzanych planach miejscowych bufor zieleni izolacyjnej - zwłaszcza na 
styku z funkcją mieszkaniową. 
W kształtowaniu terenów produkcyjnych ustalono poniższe priorytety: 
 rozwój dotychczasowych nieuciążliwych branż produkcji oraz branż opartych 

na miejscowych surowcach, 
 rozwój nowych form działalności produkcyjnej zgodnych z wymogami ochrony 

środowiska oraz z celami strategicznymi rozwoju miasta, 
 kontynuowanie polityki rozwoju infrastruktury technicznej dla terenów już 

przeznaczonych pod działalność gospodarczą, 
 wprowadzanie nowych technologii w zakresie korzystania z niekonwencjonalnych źródeł 

energii takich jak: kolektory słoneczne i pompy ciepła, 
 rozwój form działalności gospodarczej z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla 

środowiska i braku kolizji z istniejącą funkcją mieszkaniową, 
 zapewnienie warunków organizacyjno-ekonomicznych w celu pobudzenia aktywności 

lokalnej mieszkańców. 
 
1.2.3. Kierunki rozwoju społecznego i kulturowego 
 
1.2.3.1. Kierunki rozwoju usług edukacji 
 
Funkcjonujące na terenie miasta placówki oświatowe pozwalają dzieciom i młodzieży 
na realizację prawa do opieki, wychowania i nauki na odpowiednio wysokim poziomie. 
Głównymi kierunkami są utrzymanie wszystkich placówek oświatowych wraz z poprawą 
stanu technicznego i wyposażenia istniejących obiektów oświatowych oraz kontynuacja 
działalności sportowej i kulturalnej w szkołach i innych obiektach sportowych (hala, boiska, 
lodowisko, pływalnia, place zabaw).  
 
1.2.3.2. Kierunki rozwoju rynku pracy 
 
Planowany rozwój funkcji przemysłowo-usługowej i dostępność inwestowania na terenie 
miasta, przekładać będzie się bezpośrednio na zwiększenie ilości miejsc pracy. Szczególny 
wzrost miejsc pracy może nastąpić poprzez rozwój istniejącej strefy aktywizacji 



 

57 

gospodarczej przy ulicach Kujańskiej i Za Dworcem oraz poprzez zagospodarowanie 
terenów inwestycyjnych pomiędzy ul. Powstańców a linią kolejową. 
 
1.2.3.3. Kierunki rozwoju kultury 
 
Głównymi kierunkami są: 
 utrzymanie, rozwój form działalności i ewentualna modernizacja publicznych obiektów 

kultury: domu kultury, biblioteki publicznej oraz muzeum, 
 wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, 
 gromadzenie, popularyzacja i działalność wystawiennicza w zakresie zabytków 

ruchomych. 
 
1.2.4. Kierunki zmian w zagospodarowaniu turystycznym miasta 
 
W Strategii rozwoju miasta jako cel strategiczny w obszarze Zdrowie, turystyka, przemysł 
czasu wolnego uznano dążenie aby miasto stało się liderem usług rehabilitacyjno- 
zdrowotnych oraz przemysłu czasu wolnego. Cele operacyjne to rozwój sektora usług 
rehabilitacyjno-zdrowotnych i rozbudowa infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej 
dla szerokiego grona odbiorców oraz inwestycje w infrastrukturę służącą spędzaniu czasu 
wolnego. Miasto dysponuje atrakcyjnymi zasobami dla turystyki, zarówno pod względem 
przyrodniczym, kulturowym, jak i społecznym. Stanowią one bogatą i zróżnicowaną bazę 
do tworzenia oryginalnych produktów turystycznych. Miasto ze swoistym klimatem, 
stanowi zaplecze handlowe i usługowe powiatu. Dzięki obecności jezior i terenów 
urządzonych miasto może uczynić turystykę ważnym kierunkiem swojego rozwoju. Produkt 
turystyczny może zostać również uzupełniony o element oferty turystyki biznesowej, 
związanej z lokalizacją terenów aktywizacji gospodarczej. Miasto może bowiem 
wykorzystać swój potencjał, aby przyciągnąć turystów do przybycia poprzez m. in.: 
 rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, 
 rozwój bazy rehabilitacyjno-zdrowotnej, 
 rozwój zagospodarowania historycznych tras zwiedzania obiektów zabytkowych, 
 przystosowania obiektów do potrzeb ruchu turystycznego o charakterze krajoznawczym, 
 wykorzystanie terenów cennych i atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, 
 promocję turystyki pieszej i rowerowej, 
 budowę infrastruktury turystycznej. 
 
 
2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, 
w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy 
 
W niniejszym opracowaniu wyznaczono tereny, które pozwalają w sposób jakościowy 
i ilościowy rozwijać strukturę przestrzenną miasta. Rozwój miasta będzie dokonywał się 
zarówno na terenach już zagospodarowanych, gdzie uzupełniana będzie zabudowa 
na jeszcze wolnych parcelach, przez wymianę zabudowy o niskich standardach użytkowych 
i złej kondycji technicznej, a także prowadzona będzie rewaloryzacja, rehabilitacja 
i modernizacja zabudowy historycznej, a także modernizacja wartościowej zabudowy 
współczesnej, cechującej się dobrym stanem technicznym i poziomem wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną. Tereny te winny być jeszcze w lepszym stopniu wyposażone 
w infrastrukturę techniczną i społeczną, winny mieć zapewnione udoskonalone warunki 
obsługi komunikacyjnej, w tym parkowania samochodów. 
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2.1. Tereny z ograniczeniami zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 
wyłączone spod zabudowy 
 
Terenami wyłączonymi z zabudowy są przede wszystkim tereny położone w strefie ochrony 
bezpośredniej ujęć wód podziemnych, w których zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy, 
za wyjątkiem obiektów związanych z ujmowaniem wód. Ograniczenia w zabudowie 
występują na terenach w strefach oddziaływania obiektów i sieci infrastruktury technicznej 
(takich jak linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia i gazociągi), co szczegółowo 
zostało opisane w części kierunków – rozdział: 5.2. Kierunki rozwoju infrastruktury 
technicznej. Obowiązuje uwzględnienie ograniczeń generowanych przez obiekty i sieci 
infrastruktury technicznej. Jednocześnie, dopuszcza się przebudowę, modernizację, 
zmianę przebiegu oraz likwidację obiektów i sieci infrastruktury technicznej. 
 
Na podstawie m.in. uwarunkowań w Studium wyznaczono następujące kategorie obszarów 
wyłączonych spod zabudowy (z pewnymi wyjątkami): 
 lasy, 
 tereny wód powierzchniowych, 
 tereny zieleni - łączniki ekologiczne. 
 
Dla lasów dopuszcza się: 
 zalesienia i lokalizacje obiektów gospodarki leśnej, 
 lokalizację parkingów leśnych, 
 w szczególności w parkach leśnych lokalizowanie obiektów małej architektury, 

plenerowych obiektów i urządzeń turystyki i rekreacji, w tym ścieżek pieszych 
i rowerowych, 

 w niezbędnym zakresie lokalizację dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury techniczne, 
 w niezbędnym zakresie budowę urządzeń wodnych, urządzeń melioracji wodnych 

oraz urządzeń służących ochronie przed powodzią oraz suszą. 
 

Dla terenów wód powierzchniowych dopuszcza się: 
 budowę urządzeń wodnych, urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń służących 

ochronie przed powodzią oraz suszą, 
 lokalizowanie obiektów małej architektury, plenerowych obiektów i urządzeń turystyki 

i rekreacji, w tym ścieżek pieszych i rowerowych, 
 w niezbędnym zakresie lokalizację dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
 zadrzewienia i zakrzewienia. 
 
Dla terenów zieleni – łączników ekologicznych dopuszcza się: 
 prowadzenie rolniczej działalności produkcyjnej bez prawa zabudowy (sady, łąki, 

pastwiska, uprawy polowe), 
 urządzanie terenów zieleni dla celów wypoczynku i rekreacji, w tym parków i zieleńców, 
 lokalizowanie obiektów małej architektury, plenerowych obiektów i urządzeń turystyki i 

rekreacji, w tym ścieżek pieszych i rowerowych, 
 budowę urządzeń wodnych, urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń służących 

ochronie przed powodzią oraz suszą, 
 w niezbędnym zakresie lokalizację dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
 
Ponadto ograniczenia w realizacji zabudowy obowiązują dla terenów: 
 położonych w strefach sanitarnych od czynnych cmentarzy odpowiednio o szerokości 

50 m i 150 m, 
 położonych w strefie ograniczeń w realizacji zabudowy wynikających z przepisów ustawy 

z dnia 1 lipca 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 724), w obrębie której wprowadza się zakaz realizacji budynków 
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mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 
mieszkaniowa. 
 

2.2. Wytyczne dotyczące eksploatacji rozpoznanych kopalin 
 
Na obszarze miasta nie występują udokumentowane złoża kopalin. W przypadku 
udokumentowania złóż kopalin, przed przystąpieniem do ich eksploatacji, należy 
przeprowadzić procedurę przewidzianą przepisami odrębnymi. Eksploatacja kopalin 
i sposób rekultywacji nie może naruszać stosunków wodnych na terenach sąsiednich.  
 
2.3. Kształtowanie terenów zieleni na terenie miasta 
 
Tereny zieleni - łączników ekologicznych stanowią podstawowe „płuca” miasta. 
Uzupełnieniem terenów otwartych będzie zieleń na terenach zainwestowania i terenach 
rolniczych. Na terenach zainwestowania: MŚ, MŚH, MN, MN/U, MW/U ustala się zachowanie 
i pielęgnację istniejącej wartościowej zieleni oraz lokalizację nowej zieleni w postaci 
skwerów, zieleńców, szpalerów oraz grup drzew i krzewów, terenów zieleni rekreacyjnej, 
placów zabaw itp. Postuluje się także duże nasycenie zielenią terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. 
Zaleca się duże nasycenie zielenią terenów zabudowy usługowej U oraz terenów zabudowy 
przemysłu i usług P/U z preferencją lokalizacji zieleni izolacyjnej. 
Ustala się utrzymanie istniejących terenów zieleni urządzonej (parki, skwery, zieleńce), jej 
pielęgnację i dalszy rozwój terenów zieleni. Zalecane jest zwiększenie udziału w terenach 
zieleni niskiej łąk półnaturalnych tj. łąk kwietnych. 
W pasach drogowych oraz na terenach komunikacji, tj. parkingi, place manewrowe, ustala 
się lokalizację zieleni w postaci szpalerów drzew i zieleni niskiej. 
Zaleca się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych. 
 
2.4. Kierunki rozwoju turystyki i rekreacji 
 
Ze względu na duży potencjał zakłada się aktywizowanie miasta poprzez rozwój turystyki 
i rekreacji w oparciu o posiadane walory przyrodnicze i kulturowe tj.: 
 rozwój bazy turystyczno-noclegowej,  
 organizację i promocję tras wycieczkowych: pieszych, rowerowych, wodnych, w tym ich 

odpowiednie oznakowanie topograficzne, 
 powiązanie szlaków wodnych i szlaków rowerowych ze stworzeniem na terenie miasta 

odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej np. parkingów, zejść dla wodowania 
kajaków, pomostów, miejsc obsługi rowerzystów MOR, punktów czerpania wody pitnej, 

 rewitalizację w kierunku turystycznym posiadanych zabytków architektury, 
 rozwijanie funkcji wystawienniczej w zakresie zabytków ruchomych. 
 
2.5. Zasady lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej 
 
Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej IT, na których dopuszcza się lokalizację 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz gospodarki komunalnej takie jak np.: 
przepompownie ścieków, główny punkt zasilania, wolnostojące trafostacje. 
W zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić ograniczenia wynikające z lokalizacji 
obiektów i sieci infrastruktury technicznej oraz ich stref ochronnych. Lokalizację urządzeń 
infrastruktury technicznej dopuszcza się również w ramach pozostałych terenów 
przeznaczonych pod zainwestowanie oraz na pozostałych terenach w granicach miasta, 
pod warunkiem podjęcia działań minimalizujących ewentualne kolizje z istniejącym 
i projektowanym zagospodarowaniem terenu. 
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2.6. Wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów 
 
2.6.1. Ustalenia ogólne 
 
W zagospodarowaniu miasta należy bezwzględnie przestrzegać zakazów, nakazów 
i ograniczeń, wynikających z przepisów odrębnych. 
Odniesienia w tekście Studium do aktów prawnych aktualnych na dzień uchwalenia 
Studium, nie powodują nieważności dokumentu po zmianie tych aktów prawnych. 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określą szczegółowe ustalenia 
dotyczące powierzchni zabudowy, podziału funkcjonalnego, lokalizacji dróg dojazdowych 
oraz rodzaju architektury i parametrów zabudowy. 
Na wszystkich terenach w granicach miasta dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji 
zabudowy oraz funkcji ustalonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego Studium. 
Dopuszcza się na etapie sporządzania miejscowych planów korekty przebiegu połączeń 
komunikacyjnych. 
Dopuszcza się lokalizowanie inwestycji celu publicznego oraz dróg wewnętrznych 
na wszystkich terenach w granicach miasta, pod warunkiem podjęcia działań 
minimalizujących ewentualne kolizje z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem 
terenu, przy czym dla terenów z ograniczeniami zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz terenów wyłączonych spod zabudowy, obowiązują ograniczenia wskazane w części 
kierunków – rozdział: 2.1. Tereny z ograniczeniami zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w tym wyłączone spod zabudowy. 
Na etapie sporządzania miejscowych planów, dopuszcza się, w przypadku zaistnienia 
konieczności, wyznaczenie obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów 
nieruchomości. 
 
2.6.2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów 
poszczególnych jednostek urbanistycznych 
 
Dla poszczególnych jednostek urbanistycznych ustala się: 
 
MŚH - tereny wielofunkcyjnej zabudowy historycznego śródmieścia 
 zachowanie historycznych struktur przestrzennych w granicach zabytkowego układu 

przestrzennego, 
 lokalizację terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
 lokalizację terenów zabudowy usługowej z wyłączeniem terenów usług handlu 

hurtowego oraz handlu wielkopowierzchniowego, 
 dopuszczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
MŚ - tereny wielofunkcyjnej zabudowy śródmieścia 
 lokalizację terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
 lokalizację terenów zabudowy usługowej z wyłączeniem terenów usług handlu 

hurtowego oraz handlu wielkopowierzchniowego, 
 dopuszczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 lokalizację terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 dopuszczenie terenów zabudowy usługowej z wyłączeniem terenów usług handlu 

hurtowego oraz handlu wielkopowierzchniowego. 
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MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej 
 lokalizację terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 lokalizację terenów zabudowy usługowej z wyłączeniem terenów usług handlu 

wielkopowierzchniowego. 
 
MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej 
 lokalizację terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
 lokalizację terenów zabudowy usługowej z wyłączeniem terenów usług handlu 

wielkopowierzchniowego, a dla terenu przy ul. Rogatki również usług handlu hurtowego, 
 dopuszczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
U – tereny zabudowy usługowej 
 lokalizację terenów zabudowy usługowej, 
 dopuszczenie terenów składów i magazynów, 
 dla terenu U1 dopuszczenie wyłącznie usług zdrowia (np. sanatorium), 
 dla terenu U2 dopuszczenie wyłącznie usług: turystyki, gastronomi, zdrowia i pomocy 

społecznej, sportu i rekreacji oraz kultury i rozrywki. 
 
P/U - tereny zabudowy przemysłu i usług 
 lokalizację terenów zabudowy produkcji przemysłowej, terenów składów i magazynów 

oraz terenów zabudowy usługowej. 
 
UTS – tereny zabudowy usług turystyki, sportu i rekreacji 
 lokalizację terenów zieleni naturalnej, zieleni urządzonej oraz plaży, 
 dopuszczenie terenów usług: turystyki, sportu i rekreacji, kultury i rozrywki 

oraz gastronomii. 
 
ZD – tereny ogrodów działkowych 
 lokalizację terenów ogrodów działkowych. 
 
ZD/Z – tereny ogrodów działkowych i zieleni 
 lokalizację terenów ogrodów działkowych, 
 lokalizację terenów zieleni naturalnej oraz zieleni urządzonej wysokiej i niskiej. 
 
ZC – tereny cmentarzy 
 lokalizację terenów cmentarza czynnego. 
 
ZC/Z – tereny cmentarzy i zieleni 
 lokalizację terenów cmentarza zamkniętego, 
 lokalizację terenów zieleni naturalnej oraz zieleni urządzonej wysokiej i niskiej. 
 
W ramach wszystkich terenów przeznaczonych pod zainwestowanie (tereny 
zainwestowania), dopuszcza się lokalizowanie funkcji uzupełniających: terenów 
komunikacji, terenów infrastruktury technicznej, terenów zieleni oraz terenów wód. 
 
Na terenach zainwestowania zaleca się stosowanie dedykowanych rozwiązań 
dla powierzchni utwardzonych niestanowiących bariery dla wód opadowych oraz nie zaleca 
się pozostawiania powierzchni gruntowych bez okrycia. 
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Na terenach zaznaczonych na rysunku Studium jako tereny rolnicze ustala się: 
 prowadzenie rolniczej działalności produkcyjnej (sady, łąki, pastwiska, uprawy polowe), 
 wprowadzenie zieleni śródpolnej i izolacyjnej, 
 dopuszczenie lokalizacji zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych 

i hodowlanych oraz budowli rolniczych, 
 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, 
 dopuszczenie lokalizacji funkcji uzupełniających: terenów komunikacji, terenów 

infrastruktury technicznej, terenów zieleni oraz terenów wód. 
 

Tabela 19. Parametry i wskaźniki urbanistyczne1 

 
Jednostki urbanistyczne 

MŚH MŚ MN MN/U MW/U U P/U UTS R2 
Maksymalna 
powierzchnia zabudowy 
w % 

100 80 40 50 70 70 70 30 40 

Minimalny udział 
powierzchni biologicznie 
czynnej 
w % 

Nie 
ustala 

się 

10 30 20 20 10 10 60 30 

Maksymalna wysokość 
zabudowy 
w kondygnacjach 

4 5 2 3 4 4 Nie 
ustala 

się 

Nie 
ustala 

się 

2 

Minimalna powierzchnia 
działki 
w m2 

Nie 
ustala 

się 

Nie 
ustala 

się 

8003 6003 6003 600 1000 1000 Nie 
ustala 

się 

1 nie dotyczą funkcji uzupełniających, 
2 wskaźniki dla zabudowy zagrodowej, 
3 dla zabudowy bliźniaczej dopuszcza minimalną powierzchnię działki na poziomie 400 m2, 

a dla zabudowy szeregowej na poziomie 300 m2. 
 
Zaleca się ograniczenie wysokości zabudowy do wysokości budynków istniejących 
kształtujących zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie. 
 
W zależności od lokalnych możliwości i ograniczeń dopuszcza się modyfikację parametrów 
i wskaźników urbanistycznych na etapie sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  
 
 
3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 
 
Na terenie miasta nie występują obszary podlegające ochronie przyrody. Nie oznacza 
to jednak, że walory oraz stan środowiska przyrodniczego nie są ważnym uwarunkowaniem 
zagospodarowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne jest podstawowym 
narzędziem dla realizacji postulatów ochrony przyrody i kształtowania środowiska. 
Uwzględnienie w Studium systemu ekologicznego miasta jako jednego z podstawowych 
uwarunkowań rozwoju pozwoliło na zdefiniowanie kierunków ochrony środowiska 
oraz struktury funkcjonalno-przestrzennej. 
W rozpatrywaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska priorytetowa jest zasada 
zrównoważonego rozwoju. Jedynie racjonalne użytkowanie zasobów i walorów środowiska 
przyrodniczego pozwoli osiągnąć harmonię pomiędzy zainwestowaniem a szeroko 
rozumianymi „terenami zielonymi”, co w konsekwencji pomoże zachować równowagę 
w strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz z pewnością poprawi jakość życia 
mieszkańców. 
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Dla właściwego funkcjonowania i zachowania równowagi środowiska najważniejszą rolę 
pełnią wszystkie powierzchnie naturalne – czyli pełniące funkcje przyrodnicze, a więc lasy, 
wody, torfowiska, bagna, łąki, tereny zadrzewione. Rynny jezior i doliny cieków wodnych 
występujące na terenie miasta stanową główny element systemu przyrodniczego jako osie 
ekologiczne. Priorytetami w kształtowaniu kierunków z zakresu środowiska przyrodniczego 
są: 
 przywrócenie czystości wód powierzchniowych,  
 utrzymanie trwałości ekosystemów łąkowych,  
 zachowanie terenów będących miejscem lęgowym ptaków. 
W planowaniu przestrzennym określa się uwarunkowania środowiska, które mają wpływ 
na politykę przestrzenną miasta. Są to: 
 ponadlokalne powiązania przyrodniczo-ekologiczne, 
 występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych, 
 stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym stan rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, 
 lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego i jego zagrożenia. 
Istotą metody kształtowania kierunków z zakresu ochrony środowiska jest zwiększenie 
i czytelne oznaczenie terenów pełniących funkcje przyrodnicze. W skład tych terenów 
oprócz wód powierzchniowych i lasów – wchodzą również tereny łąk, pastwisk, niektórych 
sadów oraz innych skupisk zieleni. Zostały one połączone w system tworzący łączniki 
ekologiczne, pełniące funkcje przyrodnicze. 
Na obszarze miasta nie występują tereny uzdrowiskowe. Zgodnie ze Strategią rozwoju86 
z uwagi na posiadane zasoby jednym z wyzwań rozwojowych miasta w długookresowej 
perspektywie jest stworzenie turystyczno-uzdrowiskowego profilu miasta, pełniącego 
funkcje porównywalne do uzdrowiskowych oraz wdrażającego do swojej oferty produkty 
uzdrowiskowe i prozdrowotne. 
 
3.1. Ochrona istniejących zasobów środowiska przyrodniczego 
 
Na podstawie przepisów odrębnych i przyjętej w niniejszym Studium polityki przestrzennej 
miasta, obejmuje się ochroną i racjonalnym użytkowaniem: 
 lasy i tereny zadrzewione poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, 
 wody powierzchniowe przed zrzutem jakichkolwiek ścieków i wód zużytych bez 

oczyszczania,  
 tereny podmokłe i tereny gleb organicznych poprzez wyłączenie ich z zabudowy, 
 tereny parków, zieleń cmentarną, drzewa będące pomnikami przyrody, drzewostan 

przydrożny, śródpolny, śródłąkowe skupiska drzew poprzez ich utrzymanie i pielęgnację, 
 powierzchnię ziemi przez ograniczenie przekształcania rzeźby naturalnej, 
 obszar zasobowy ujęć wodnych poprzez respektowanie zasad gospodarowania 

określonych w przepisach odrębnych. 
Niezbędne jest również przywrócenie cech fizycznych, chemicznych i biologicznych 
ekosystemów jezior oraz poprawa sprawności procesów zachodzących w jeziorach, które 
zostały zakłócone poprzez zanieczyszczenie i eutrofizacje. Zabiegi rekultywacyjne należy 
realizować tylko w minimalnym zakresie, niezbędnym do przywrócenia zdolności 
ekosystemu jeziornego do utrzymywania stabilnego stanu dobrego. 
 
 
 
 
 
 

 
86 Strategia rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030 – załącznik do uchwały nr XXXVIII.280.2021 Rady 

Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2021 r. 
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3.2. Działania w zakresie poprawy funkcjonowania środowiska 
 
3.2.1. Ochrona krajobrazu 
 
Dla ochrony i poprawy walorów krajobrazu wymagane jest zwiększenie powierzchni 
zadrzewień i innej zieleni na obszarze miasta, pełniących różnorodne funkcje: 
 zadrzewienia o funkcji naturalnego filtru biologicznego, towarzyszące zbiornikom 

wodnym i wodom powierzchniowym płynącym, 
 zadrzewienia izolacyjno-ochronne wokół obiektów uciążliwych dla środowiska, 
 zadrzewienia izolacyjno-krajobrazowe w sąsiedztwie tras komunikacyjnych, 
 zadrzewienia przydrożne, śródpolne, przeciwerozyjne na stokach, 
 zieleń o zróżnicowanej strukturze na terenach zabudowy, w tym w obrębie przestrzeni 

publicznych. 
Założeniem ochrony i kształtowania krajobrazu jest powstawanie „zielonych korytarzy” - 
łączników ekologicznych, wykorzystujących tereny otwarte dolin jeziora i cieków wodnych, 
obniżenia, oczka wodne, łąki, podmokłości - które winny tworzyć pasma terenów, wolnych 
od zabudowy i intensywnego zagospodarowania. 
Dla podkreślenia cennych wartości krajobrazu miasta, zagospodarowanie terenów musi 
zapewnić trwałość przyrodniczych systemów naturalnych z ograniczeniem lokalizacji 
przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
3.2.2. Ochrona fauny i flory 
 
Ochronie podlegają pomniki przyrody. W stosunku do pomników przyrody obowiązują 
następujące zakazy: 
 wycinania, niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 
 zrywania pączków kwiatów, owoców, liści, 
 uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
 zanieczyszczania, zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 
 wzniecania ognia w pobliżu drzewa, 
 umieszczania tablic i innych znaków, z wyjątkiem przewidzianych ustawą o ochronie 

przyrody, 
 dokonywania zmian stosunków wodnych. 
 
3.2.3. Ochrona wód 
 
Gmina Miasto Złotów położona w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 127 
Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie. Jednocześnie teren miasta, w granicach JCWP Głomia 
do dopł. z jez. Zaleskiego, zlokalizowany jest w granicach obszaru szczególnie narażonego 
na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł 
rolniczych do wód należy ograniczyć. Wymaga to konsekwentnych działań ze strony 
samorządu w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. Gospodarka leśna, 
wodna i rolna na tych terenach winna być prowadzona zgodnie z zasadami ekologicznymi. 
Należy ograniczyć zabudowę w sąsiedztwie wód powierzchniowych. Należy stale prowadzić 
działania w celu kompleksowego rozwiązania odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych, które będą zgodne z przepisami odrębnymi. Ochrona czystości wód 
powierzchniowych wiąże się z wyposażeniem zabudowy w sieci kanalizacji sanitarnej, 
kontrolą funkcjonowania zbiorników bezodpływowych, na terenach niepodłączonych do 
sieci, odbiorem i zagospodarowaniem lub unieszkodliwieniem odpadów, kontrolą 
stosowania środków ochrony roślin, nawozów w pobliżu wód, a także z istnieniem 
lub brakiem zieleni, stanowiącej naturalny filtr biologiczny, przechwytujący 
zanieczyszczenia spływające do wód powierzchniowych. 
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3.2.4. Ochrona powietrza 
 
Należy stosować dla celów grzewczych i technologicznych paliwa niskoemisyjne 
oraz odnawialne źródła energii jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasę. 
W zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych należy 
zastosować się do ograniczeń lub zakazów ustanowionych przepisami odrębnymi. Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XXI/391/20 z dnia 13 lipca 2020 r. zatwierdził 
„Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”. Jednocześnie od dnia 1 maja 2018 
r. obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 
grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez 
Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała zakłada wprowadzenie zakazu 
stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla 
brunatnego czy flotokoncentratu. 
Ponadto, należy wprowadzać nasadzenia drzew w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, wzdłuż 
linii wiatru, zapewniając przewietrzanie ciągów komunikacyjnych i zachowując naturalne 
ciągi cyrkulacyjne powietrza.  
Również, projektowanie linii zabudowy dla nowej zabudowy winno uwzględniać 
„przewietrzanie” tej zabudowy względem głównych kierunków panujących wiatrów. 
Należy egzekwować wymóg ograniczenia zasięgu uciążliwego oddziaływania inwestycji – 
do granic działki inwestora. 
 
3.2.5. Ochrona przed hałasem 
 
Komfort akustyczny w środowisku określają obowiązujące w tym zakresie przepisy. Należy 
podjąć działania na rzecz poprawy dotychczasowego komfortu akustycznego poprzez: 
 właściwą w stosunku do zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi – lokalizację inwestycji 

uciążliwych, 
 odpowiednią organizację ruchu samochodowego, głównie tranzytowego, 
 realizację zabezpieczeń akustycznych w miejscach szczególnie narażonych na hałas. 
 
3.2.6. Ograniczanie działań inwestycyjnych 
 
W celu ograniczenia nadmiernej presji na środowisko ze strony działalności produkcyjnej 
i gospodarki komunalnej konieczne jest przyjęcie strategii likwidacji zanieczyszczeń 
u źródła: 
 recycling, zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk energii, wody, surowców 

ze ścieków i z odpadów, gospodarcze wykorzystanie odpadów (zmniejszanie 
składowisk), 

 neutralizacja zanieczyszczeń tj. oczyszczanie ścieków, gazów odlotowych, 
kompostowanie odpadów organicznych. 

 
Kierunek ochrony i kształtowania środowiska w działaniach inwestycyjnych 
i przestrzennych realizowany będzie w zagospodarowaniu przestrzennym poprzez: 
Ograniczenia, takie jak: 
 określenie wymaganej powierzchni terenów biologicznie czynnych na działkach 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, 
 ograniczenia wprowadzane zdefiniowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną, 
 ograniczenia intensywności zagospodarowania: wielkość działek, maksymalna 

powierzchnia zabudowy na działkach, 
 optymalizacja ruchu samochodowego. 
Zakaz inwestowania na terenach wyłączonych z zabudowy. 
Nakazy: 
 wzbogacania zieleni na terenach zabudowy, 
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 wprowadzania infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, gaz) równolegle 
z zabudową, 

 wprowadzania źródeł energii: niskoemisyjnych i odnawialnych, 
 wymiana napowietrznych sieci elektroenergetycznych na kablowe i lokalizacja zabudowy 

przeznaczonej na stały pobyt ludzi poza zasięgiem ich uciążliwości, 
 zróżnicowania terenów o różnych funkcjach, dla których są ustalone dopuszczalne 

poziomy hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 
3.3. Kształtowanie systemu ekologicznego  
 
Planowanie przestrzenne jest podstawowym narzędziem dla realizacji postulatów ochrony 
przyrody i kształtowania środowiska. Uwzględnienie w Studium systemu ekologicznego 
miasta jako jednego z głównych uwarunkowań rozwoju pozwala na zdefiniowanie 
kierunków ochrony środowiska oraz struktury funkcjonalno-przestrzennej. 
Podstawowe elementy systemu ekologicznego miasta to rynny jeziorne i doliny cieków 
wodnych, lasy, tereny zadrzewione, obszary łąkowe i zabagnienia. Podstawowym zadaniem 
planowania przestrzennego na tych obszarach jest takie kształtowanie struktur 
funkcjonalno-przestrzennych, które w jak najmniejszym stopniu ingerują w środowisko. 
Niezwykle ważne jest utworzenie oraz zabezpieczenie istniejących i nowych korytarzy 
ekologicznych przemieszczania się flory i fauny łączących „wyspy zieleni” z obszarami 
przylegającymi do zbiorników i cieków wodnych. 
 
 
4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
 
4.1. Obszary ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
 
Spisy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, obiektów wpisanych 
do gminnej ewidencji zabytków oraz stanowisk archeologicznych znajdują się w części 
uwarunkowań – rozdział: 5. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
Ochrona obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, nie będących jednocześnie 
wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji administracyjnej, będzie realizowana 
w planach miejscowych oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  
 
4.2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
 
Wszelkie prace budowlane, konserwatorskie, renowacyjne i rewaloryzacyjne 
przy obiektach i na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz prace sanacyjno-
porządkowe, wycinki drzew, podziały działek oraz lokalizacja nowych obiektów na terenach 
wpisanych do rejestru zabytków, wymagają pozwolenia właściwego miejscowo 
konserwatora zabytków. 
Zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących przyczynić się do pogorszenia wyglądu 
obiektów i zespołów budowlanych, wpisanych do rejestru zabytków, a także osi 
widokowych na te obiekty i zespoły, które mogą silnie ingerować w krajobraz kulturowy 
oraz których funkcja nie jest dostosowana do charakteru otoczenia zabytkowego. 
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4.2.1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków w tym układ urbanistyczny 
 
Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, oznaczonych na rysunku Studium – plansza 
kierunków87, ustala się: 
 nakaz trwałego zachowania historycznego rozplanowania oraz kompozycji przestrzennej 

zespołów budowlanych i pojedynczych budynków, kształtu placów i ulic, ich przebiegu, 
szerokości i przekroju, a także zachowania gabarytów i linii zabudowy oraz zasadniczych 
proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zabytkowego układu urbanistycznego, 

 nakaz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego właściwego konserwatora zabytków, 
dla wszystkich prac budowlanych, konserwatorskich, renowacyjnych i rewaloryzacyjnych 
oraz podziału działek i lokalizacji tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i tablic 
informacyjnych, 

 utrzymanie istniejącej zabudowy historycznej i realizację nowej w nawiązaniu 
do tradycyjnej, w szczególności w zakresie: architektury budynków, gabarytów, kształtów 
dachów, kolorystyki pokryć dachowych i elewacji, detali architektonicznych, 

 zakaz lokalizacji tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, urządzeń technicznych, 
tablic informacyjnych, obiektów teletechnicznych i wszelkich dominant wysokościowych 
w przestrzeni architektonicznej w sposób i w formie zakłócającej historyczne relacje 
przestrzenne oraz deprecjonujące obiekty o wartości zabytkowej. 

 
4.2.2. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków 
 
W stosunku do obiektów budowlanych ujętych w gminnej ewidencji zabytków obowiązuje 
konieczność uzgadniania z właściwym konserwatorem zabytków wszelkich prac 
budowlanych w tym rozbiórkowych, konserwatorskich i restauratorskich mających 
szczególnie wpływ na zmianę wyglądu zewnętrznego budynków, m in. wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu, termoizolacja, malowanie elewacji i wszelkich 
innych modernizacji. 
Kierunki działań ochronnych powinny polegać na: 
 ochronie przed rozbiórką i likwidacją obiektu, chyba że względy bezpieczeństwa 

publicznego stanowią o konieczności rozbiórki obiektu, 
 utrzymaniu obiektu w dobrym stanie technicznym lub przywracaniu obiektu 

do właściwego stanu technicznego, o ile jest to możliwe technicznie i uzasadnione 
ekonomicznie, 

 ograniczeniu zmiany gabarytów obiektów, rozbudowy i nadbudowy, 
 zachowaniu historycznych elementów detalu architektonicznego, 
 ograniczeniu wymiany tradycyjnych pokryć dachowych (o ile zostały zachowane) 

na pokrycia nienawiązujące do historycznej wartości obiektu, 
 ograniczeniu istotnych zmian kształtu dachu, 
 ograniczeniu zamurowywania otworów okiennych i drzwiowych i wymiany stolarki 

okiennej i drzwiowej na nową o innych wymiarach i bez nawiązania do dotychczasowych 
podziałów, 

 ograniczeniu tynkowania i malowania części elewacji budynku w sposób wyróżniający ją 
z całości budynku, 

 zakazie instalacji tablic i urządzeń reklamowych w sposób zakłócający wygląd obiektu. 
Dopuszcza się zmiany adaptacyjne obiektów budowlanych wpisanych do GEZ na zasadach 
określonych przez właściwego miejscowo konserwatora zabytków. 
 
 
 

 
87 Oznaczenia cyfrowe na rysunku Studium odpowiadają numeracji zabytków w części uwarunkowań – rozdział: 
5.1. Spis obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 
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4.2.3. Zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru 
zabytków 
 
Dla stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków, obowiązuje nakaz 
uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na działalność inwestycyjną88 
prowadzoną w jego obrębie. 
 
4.2.4. Zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji 
zabytków  
 
Dla terenów zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych89, ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków, obowiązuje nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac 
ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem 
terenu, na które należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
 
5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 
Podstawowym zadaniem studium w zakresie systemów komunikacji jest stworzenie 
warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu, tj. takiego który sprzyjałby rozwojowi 
gospodarczemu, społecznemu i chronił środowisko. Zależności zachodzące pomiędzy 
systemami drogowymi, transportu zbiorowego, a także pieszo-rowerowym będą 
oddziaływać na kształtowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta (wybór 
środka podróży). 
W Studium za podstawowy cel uznano: 
 zniwelowanie uciążliwości wynikających z przebiegu dróg wojewódzkich poprzez budowę 

obwodnicy miasta, 
 poprawa warunków dla rozwoju transportu zbiorowego, 
 stworzenie warunków do uruchomienia niezabudowanych terenów, przewidzianych 

do zabudowy w obowiązujących planach miejscowych, 
 wykorzystanie infrastruktury transportowej dla rozwoju funkcji turystycznych poprzez 

dalszy rozwój systemu pieszo-rowerowego, 
 wsparcie ekologicznego transportu indywidualnego w tym działania związane 

z uspokojeniem ruchu i zmianami organizacji ruchu w śródmieściu. 
 
5.1. Kierunki rozwoju systemów komunikacji 
 
5.1.1. Transport samochodowy 
 
Schemat systemu transportowego w mieście nie ulega zasadniczym zmianom, zakłada się 
podniesienie standardu obsługi komunikacyjnej, polepszenie dostępności miasta 
oraz docelowe wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. W granicach miasta 
dopuszcza się lokalizację obwodnicy miasta, w ciągu drogi wojewódzkiej, bez wyznaczania 
jej przebiegu na rysunku Studium. W związku z ograniczeniami terenowymi nie ma 
możliwości lokalizacji obwodnic drogowych w całości w granicach administracyjnych 
miasta. Konieczna jest zatem współpraca, w przedmiotowym zakresie, z sąsiednią Gminą 
Złotów. Na rysunku Studium wyznaczono wyłącznie orientacyjny przebieg lokalnego 

 
88 przez działalność inwestycyjną dot. zabytków należy rozumieć roboty budowlane; prace konserwatorskie 
i restauratorskie; badania konserwatorskie i archeologiczne; przemieszczanie zabytków; dokonanie podziału; 
zmianę przeznaczenia; umieszczanie na zabytkach urządzeń technicznych, tablic i urządzeń reklamowych 
oraz podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku; 
89 oznaczenia cyfrowe na rysunku Studium odpowiadają nadanej stanowiskom numeracji pozycyjnej w części 
uwarunkowań – rozdział: 5.2. Gminna ewidencja zabytków i program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  
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drogowego obejścia miasta. Podstawowym zadaniem studium w zakresie systemów 
komunikacji jest stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu, tj. takiego 
który sprzyjałby rozwojowi gospodarczemu, społecznemu oraz chronił środowisko 
i mieszkańców. Proces ten będzie się opierał na zwiększeniu bezpieczeństwa i zmniejszeniu 
uciążliwości komunikacyjnych dla mieszkańców. Modernizacja systemu transportowego 
stwarza podstawy do uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych co w efekcie 
zaprocentuje wzrostem konkurencyjności miasta. Podstawowy układ komunikacyjny 
miasta stanowią drogi wojewódzkie nr 188 i 189. Dla istniejącego przebiegu dróg 
wojewódzkich należy utrzymać istniejące granice pasa drogowego oraz przyjmować 
parametry techniczne właściwe dla dróg klasy technicznej głównej (G), co zwiększa wymogi 
dotyczące zjazdów, poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych parametrów. 
Zmiana granic pasa drogowego będzie następowała zgodnie z potrzebami rozbudowy dróg. 
Dostępność terenu do dróg wojewódzkich należy zapewnić wewnętrznymi układami 
komunikacyjnymi, połączonymi z tymi drogami poprzez drogi niższej kategorii, 
a w przypadku ich braku bezpośrednio z dróg wojewódzkich, za pomocą istniejących lub 
projektowanych zjazdów z tych dróg. Przy lokalizacji nowych, bezpośrednich włączeń 
(skrzyżowań i zjazdów publicznych) do dróg wojewódzkich oraz przebudowie istniejących, 
należy uwzględnić rozwiązania techniczne, pozwalające zapewnić bezpieczeństwo 
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, takie jak np. rozbudowa drogi wojewódzkiej 
o dodatkowe pasy ruchu dla relacji skrętnych (lewoskręty czy pasy włączenia i wyłączenia 
pojazdów), zmiana lokalizacji zjazdów przy równoczesnej likwidacji zjazdów istniejących 
itp. Należy unikać podziałów generujących nowe, bezpośrednie zjazdy z dróg 
wojewódzkich. 
Pozostałe drogi układu podstawowego stanowią drogi powiatowe oraz główne drogi 
gminne, oznaczone na rysunku Studium. Szczegółowy wykaz dróg powiatowych i gminnych 
przedstawiono w części uwarunkowań - rozdział: 15.1. Transport i komunikacja.  
Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dróg układu podstawowego na terenach miasta 
oraz zmiany w klasyfikacji dróg definiowanych w Studium w oparciu o szczegółowe analizy 
oraz uzgodnienia z zarządcami dróg zgodnie z przepisami odrębnymi.  
Zgodnie z przepisami odrębnymi, określoną klasą i kategorią drogi należy również stosować 
się do: 
 zasad kształtowania pasa drogowego, 
 warunków dostępności, czyli gęstości połączeń danej drogi z innymi drogami przez 

skrzyżowania oraz zakresu dostępu do drogi przez zjazdy, 
 zasad wyznaczania odległości obiektów budowlanych od dróg, 
 ograniczeń dla lokalizacji infrastruktury technicznej. 
Obiekty budowlane na terenach przylegających do dróg należy lokalizować, zachowując 
odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni, zgodne z przepisami odrębnymi, uwzględniając 
rezerwę terenu pod przyszłą budowę dróg. Obiekty budowlane, przeznaczone na pobyt 
ludzi, należy lokalizować poza zasięgiem uciążliwości dróg, a w przypadku lokalizacji 
ww. obiektów w zasięgu uciążliwości stosować środki techniczne zmniejszające uciążliwości 
do poziomów dopuszczalnych. Lokalizacja obiektów budowlanych od strony dróg w tym 
tablic i urządzeń reklamowych nie może powodować uciążliwości dla użytkownika drogi, 
takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie 
widoczności, olśnienie. Prowadzenie infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, sieć 
wodociągowa, energetyczna, gazowa, itp.) niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg należy 
przewidzieć poza pasem drogowym. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się ich 
lokalizację w pasie drogowym za zgodą i na warunkach podanych przez zarządców dróg. 
Należy stworzyć podstawy do rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej z lokalizacją 
stacji szybkiego ładowania samochodów dla zapoczątkowania rozwoju lokalnej 
elektromobilności.  
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5.1.2. Transport kolejowy 
 
Połączenia kolejowe zapewnia linia kolejowa pierwszorzędna jednotorowa 
niezelektryfikowana relacji Tczew-Kostrzyn. Na terenie miasta zlokalizowana jest stacja 
kolejowa Złotów. Na odcinku Czersk-Piła Główna linia ta posiada znaczenie regionalne. 
Niezbędna jest poprawa efektywności sieci kolejowej poprzez modernizację linii kolejowej 
w celu poprawy jej parametrów technicznych oraz realizacja węzła przesiadkowego 
integrującego różne środki transportu. Zakłada się możliwość remontu, rozbudowy 
i przebudowy linii kolejowej. 
Zgodnie z Koncepcją przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port 
Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętej uchwałą Rady Ministrów 
nr 173/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. podjęte zostały prace przygotowawcze mające 
na celu opracowanie dokumentacji. Zrealizowany w roku 2019 pierwszy etap 
przygotowawczy obejmował opracowanie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL) - 
którego celem było określenie korytarzy linii kolejowych. W dniu 22 kwietnia 2021 r. 
Zarządzeniem nr 8 Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego 
przyjęto Strategiczne Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Gmina Miasto Złotów znajduje się w całości w korytarzu SSL. Obszar 
ten będzie potencjalnie brany pod uwagę w trasowaniu nowej linii kolejowej nr 400 Nakło 
nad Notecią - Okonek w dalszych etapach prac. Następne kroki po przyjęciu SSL 
to opracowywanie dokumentacji studialnej (Studium Techniczno- Ekonomiczno-
Środowiskowego), która obejmuje w swoim zakresie wielobranżowe opracowanie 
wariantów przebiegu linii kolejowej, wraz ze wskazaniem wariantu inwestorskiego. 
Na obecnym etapie każdy obszar korytarza SSL jest potencjalnie tak samo prawdopodobny 
do przeprowadzenia nowej linii kolejowej. 
 
5.1.3. Transport pieszy i rowerowy 
 
W ramach kształtowania systemu pieszego i rowerowego należy stosować się 
do następujących zasad: 
 przy przebudowie oraz budowie układów drogowo-ulicznych należy minimalizować 

potencjalne kolizje w miejscach styku ruchu pieszego i rowerowego z innymi 
użytkownikami dróg. 

 dla tras rowerowych wzdłuż dróg klasy G przewiduje się segregację ruchu rowerowego 
od ruchu samochodowego, a dla dróg klasy Z zaleca się takie rozwiązanie. 

Ze względu na charakter miasta, który sprzyja rozwojowi turystyki, bardzo ważna jest 
budowa tras rowerowych o charakterze turystycznym. Rozbudowa i promocja tras 
w porozumieniu z okolicznymi gminami, szczególnie w sąsiedztwie jezior, może wpłynąć 
istotnie na wzrost zapotrzebowania na inne produkty turystyki takie jak baza noclegowa, 
baza gastronomiczna. 
 
5.1.4. Parkowanie pojazdów 
 
Miejsca postojowe dla samochodów powinny być lokalizowane i urządzone w sposób 
nieuciążliwy na działce obiektu generującego potrzeby parkowania pojazdów w sposób 
zgodny z normatywem parkingowym. 
Określa się minimalną liczbę miejsc postojowych w zależności od funkcji terenu: 
 dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 1 – 2 miejsca postojowego 

na lokal mieszkalny, 
 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 miejsca postojowe na lokal 

mieszkalny, 
 dla terenów zabudowy usługowej: 1 – 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 

użytkowej lub 2 –3 miejsca na 10 zatrudnionych, 
 dla terenów zabudowy produkcyjnej: 2 – 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych. 
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Na poziomie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub na podstawie polityki parkingowej 
dla miasta, dopuszcza się uszczegółowienie lub zmianę normatywu parkingowego. 
Pozostałe zasady organizacji parkowania: 
 dopuszcza się parkowanie samochodów osobowych na ulicach układu obsługującego 

(ulice klasy D i L), oraz warunkowo na ulicach klasy Z, 
 nie dopuszcza się lokalizacji miejsc postojowych i parkingów w pasie drogowym dróg 

wojewódzkich, 
 w strefach z deficytem miejsc parkowania dopuszcza się wprowadzenie zarządzania ich 

zasobem, 
 dla terenów przemysłowych należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów 

ciężarowych, 
 parkowanie samochodów ciężarowych powinno odbywać się w poza terenami zabudowy 

mieszkaniowej. 
 
5.1.5. Zaplecze systemu komunikacji zbiorowej 
 
Z uwagi na postępujące zjawisko zatłoczenia motoryzacyjnego należy rozwijać 
infrastrukturę służącą komunikacji zbiorowej, w tym również podnosić jej standard. 
Wszystkie drogi klasy G i Z winny być przystosowane do prowadzenia autobusowej 
komunikacji zbiorowej poprzez właściwe parametry na szlaku i skrzyżowaniach. W rejonach 
o intensywnym zagospodarowaniu należy uwzględnić lokalizację w pasie drogowym 
przystanków wraz z wiatami. 
 
5.2. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 
 
Na terenie całego miasta dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej, związanych z obsługą zabudowy, oraz innych, których konieczność realizacji 
określa niniejszy rozdział. Należy przy tym uwzględnić ograniczenia przyrodnicze 
wynikające z przyjętych dokumentów oraz przepisów odrębnych. 
 
5.2.1. Zaopatrzenie w wodę 
 
Źródłem poboru wody dla miasta jest ujęcie trzeciorzędowe z pokładu mioceńskiego wzdłuż 
ul. Kujańskiej (studnie szt. 5) ze stacją uzdatniania wody przy ul. Wodociągowej 1A. 
Udokumentowane zasoby w kat. B na potrzeby komunalne wynoszą Q=400 m3/h. 
W najbliższej przyszłości ilość ujmowanej wody wystarczy na potrzeby mieszkańców 
miasta Złotowa. Z przeprowadzonych badań wynika, że kierunkowy potencjał zasobowy 
wody pitnej stanowią warstwy czwartorzędowe w dolinie rzeki Głomi (łąki wsi Dzierzążenko 
przy granicy miasta). W zakresie przesyłu wody należy kontynuować zamykanie w obwody 
zamknięte sieci rozdzielcze przez kontynuację budowy magistralnych sieci zgodnie 
z Programem ogólnym budowy sieci wodociągowej dla miasta Złotowa. Należy 
rozbudowywać sieć wodociągową w nowych obszarach zgodnie z planami przestrzennego 
zagospodarowania terenu. Rozbudowa sieci wodociągowej poprawi przepustowość 
i ciągłość dostawy wody w niektórych rejonach miasta oraz zniweluje niedobory 
w szczytowych, letnich okresach zapotrzebowania na wodę. 
 
5.2.2. Odprowadzenie ścieków 
 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków zabezpiecza zapotrzebowanie na oczyszczanie ścieków 
komunalnych z terenu miasta i ościennych miejscowości. Zgodnie z pozwoleniem 
wodnoprawnym na usługi wodne oczyszczalnia może przyjąć średnio w ciągu doby 
4.520 m3 ścieków a maksymalnie rocznie 1.979.760 m3. Miasto posiada uporządkowaną 
sytuację w zakresie kanalizacji sanitarnej, skanalizowanie miasta wynosi ok. 99 %. 
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Eksploatowane sieci grawitacyjne i tłoczne wraz z przepompowniami sieciowymi 
i przepompownią centralną stanowią szczelny układ zbiorczy ścieków. Rozbudowę sieci 
kanalizacji ściekowej należy prowadzić zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego i innymi potrzebami na terenach nieobjętych planami miejscowymi. 
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na usługi wodne, wody opadowe lub roztopowe 
będące skutkiem opadów atmosferycznych, odprowadzane są przewodami z wylotami 
(36 szt.) do ziemi lub wód powierzchniowych. Odprowadzanie tych wód jest 
uporządkowane. Rozbudowa lub budowa sieci deszczowych winna być prowadzona zgodnie 
z planami przestrzennego zagospodarowania terenu i innymi potrzebami, w szczególności 
dla odwodnienia dróg. Działki budowlane, na których sytuowane są budynki, powinny być 
wyposażone w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W przypadku budynków niskich 
lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej 
lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren 
nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Wody opadowe 
i roztopowe z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, 
składowych, baz transportowych, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii 
dróg wojewódzkich i powiatowych klasy G, parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha 
oraz z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw 
winny zostać podczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub ziemi, o ile wynika to 
z przepisów odrębnych. 
 
5.2.3. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna 
 
Na terenie miasta ustala się zachowanie istniejących sieci elektroenergetycznych. 
W wyniku wzrostu zapotrzebowania konieczna może być rozbudowa istniejącej sieci. 
W zakresie sieci elektroenergetycznych dopuszcza się: 
 lokalizacje nowych sieci elektroenergetycznych z preferencją sieci kablowych, 
 przebudowę i rozbudowę istniejących sieci elektroenergetycznych.  
Ustala się następujące zasady dla przebudowy i rozbudowy sieci SN i nn: 
 dopuszcza się zachowanie, przebudowę i rozbudowę stacji transformatorowych 

istniejących na terenach infrastruktury technicznej elektroenergetyki, 
 dopuszcza się wydzielanie działek z dostępem do drogi publicznej pod stacje 

transformatorowe istniejące na terenach o innym przeznaczeniu, 
 w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy przewidzieć miejsca 

pod stacje transformatorowe poprzez wyznaczenie terenów infrastruktury technicznej 
elektroenergetyki, 

 na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej dopuszcza się lokalizacje stacji 
transformatorowych wolno stojących małogabarytowych lub wbudowanych w budynek 
o innym przeznaczeniu oraz stacji słupowych zasilanych liniami kablowymi na 
wydzielonych działkach z dostępem do drogi publicznej; liczba stacji powinna wynikać 
z bilansu zapotrzebowanej mocy elektrycznej, 

 na terenach zabudowy przemysłowej dopuszcza się lokalizacje stacji 
transformatorowych wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu lub wolno 
stojących, zlokalizowanych na terenie inwestora; w przypadku wielu odbiorców 
przemysłowych o niewielkim zapotrzebowaniu na moc ustala się projektowanie jednej 
wspólnej stacji na zasadach określonych przez operatora sieci, 

 powiązanie stacji planowanych na terenach intensywnej zabudowy z istniejącą siecią 
liniami kablowymi zlokalizowanymi w liniach rozgraniczających istniejących 
i planowanych dróg oraz na innych terenach w uzgodnieniu z ich właścicielami 
lub użytkownikami, 

 budowę nowych linii napowietrznych SN oraz stacji transformatorowych słupowych 
dopuszcza się wyłącznie na terenach o niskiej intensywności zabudowy, 
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 dopuszcza się przebudowę i zachowanie napowietrznych ciągów sieci 
elektroenergetycznych SN i nn pod warunkiem braku kolizji z planowanym 
zagospodarowaniem terenu, 

 w opracowaniach szczegółowych ustala się rezerwowanie pasów terenu pod 
infrastrukturę techniczną elektroenergetyki na terenach komunikacji, 

 realizacja i finansowanie inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji 
projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami odbywać się będzie zgodnie 
z przepisami odrębnymi, odpowiednio na podstawie warunków przyłączenia albo 
usunięcia kolizji określonych przez operatora sieci na wniosek zainteresowanych 
podmiotów. 

W zakresie linii elektroenergetycznych zaleca się przyjęcie odpowiednich szerokości pasa 
ochrony funkcyjnej: 
- dla linii napowietrznej WN -110 kV - 22,0 m (po 11,0 m po każdej ze stron od osi linii), 
- dla linii napowietrznej SN -15 kV - 14,0 m (po 7,0 m po każdej ze stron od osi linii), 
- dla linii napowietrznej nn – 0,4 kV - 7,0 m (po 3,5 m po każdej ze stron od osi linii), 
- dla linii kablowych WN - 1,0 m (po 0,5 m po każdej ze stron od osi linii), 
- dla linii kablowych SN i nn-0,4 kV - 0,5 m (po 0,25 m po każdej ze stron od osi), 
Utworzenie pasów ochrony funkcyjnej (pasów technologicznych) wzdłuż linii nie powoduje 
wyłączenia terenu z zagospodarowania, jedynie może wprowadzać ewentualne 
obostrzenia. W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sadzenia 
roślinności wysokiej, o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje 
szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych.  
Na rysunku Studium oznaczono linie energetyczne wysokiego napięcia wraz z pasami 
ochrony funkcyjnej. 
Na terenie miasta planowana jest do budowa napowietrzna linia elektroenergetyczna WN-
110 kV relacji GPZ Złotów (ZLT) - GPZ Lipka (LPK). Orientacyjny przebieg linii został 
zaznaczony na rysunku Studium. Dokładny przebieg linii wraz z pasem technologicznym 
o szerokości 22 m powinien zostać określony w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
5.2.4. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa 
 
Na terenie miasta nie występują i nie są planowane do realizacji elektroenergetyczne linie 
sieci przesyłowej. 
 
5.2.5. Zaopatrzenie w gaz 
 
Przez teren miasta, na niewielkim odcinku, przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia 
DN150, oznaczona na rysunku Studium, z maksymalną strefą kontrolowaną 70 m. Na teren 
miasta sięga również strefa kontrolowana odcinka tego samego gazociągu, który leży 
na terenie gminy wiejskiej (od działki o nr 474/1, obręb Błękwit do działki o nr ewid. 485/2, 
obręb Błekwit, na której znajduje się stacja gazowa wysokiego ciśnienia), która również 
została oznaczona na rysunku Studium. W strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego 
ciśnienia obowiązują ustalenia dla poszczególnych typów obiektów według przepisów 
odrębnych z zakresu prawa budowlanego, warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie 
prace projektowe i wykonawcze powinny odbywać się na podstawie ww. aktów prawnych 
oraz po uzgodnieniu dokumentacji z właściwym zarządcą sieci gazowej. 
Dopuszcza się, zgodną z przepisami odrębnymi, budowę i rozbudowę sieci średniego 
i niskiego ciśnienia, która będzie dostarczała gaz ziemny do celów socjalno- gospodarczych 
lub grzewczych bezpośrednio do odbiorców. Konieczne będzie zachowanie strefy 
kontrolowanej wzdłuż istniejących lub planowanych gazociągów o szerokości zgodnej 
z przepisami odrębnymi. W strefach kontrolowanych występują ograniczenia w zabudowie 
i zagospodarowaniu terenu. W szczególności w strefach kontrolowanych nie należy wznosić 
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obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań 
mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. 
 
5.2.6. Telefonia 
 
W rozwoju systemu komunikacji i przesyłu danych należy dążyć do osiągnięcia 
europejskich standardów. Ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na krajobraz miasta 
obiektów radiowych telefonii komórkowej (wież i masztów antenowych), 
przy jednoczesnym rozwoju szybkości przesyłu oraz niezawodności – wymaga często 
kompromisów. Określa się następujące kierunki rozwoju: 
 wspieranie realizacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, 
 wspieranie rozwoju infrastruktury informatycznej, a także zwiększenie dostępu 

i wykorzystania internetu oraz innych technik informatycznych, 
 zapewnienie dostępu do internetu w miejscach publicznych, 
 bardziej efektywne, wspólne wykorzystywanie przez różnych operatorów już 

wzniesionych obiektów budowlanych (zredukowanie do niezbędnego minimum liczby 
nowo wznoszonych konstrukcji). 

 
5.2.7. Zaopatrzenie w ciepło 
 
Ustala się priorytet dla systemów alternatywnego ogrzewania gospodarstw, w celu 
ograniczenia „niskiej emisji”. Preferuje się stałą rozbudowę sieci ciepłowniczej, 
a w przypadku braku możliwości do sieci zamianę kotłów i paliw dla indywidualnych 
gospodarstw domowych na gazowe, olejowe czy elektryczne, które charakteryzują się 
największym procentem redukcji „niskiej emisji” z dopuszczeniem odnawialnych źródeł 
energii głównie w postaci mikroinstalacji. 
 
5.2.8. Gospodarka odpadami 
 
Zakłada się prowadzenie gospodarki odpadami w oparciu o Regionalną Instalację 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stawnicy. 
Ustala się: 
 utrzymanie selektywnej zbiórki odpadów, 
 wzrost stopnia wykorzystania surowców wydzielonych ze strumienia odpadów 

komunalnych, 
 usuwanie wyrobów zawierających azbest, 
 likwidację dzikich wysypisk odpadów. 
 
 
6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 
o znaczeniu lokalnym 
 
Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zadania własne gminy, w tym zawarte w niniejszym 
Studium, obejmują w szczególności sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych 
dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego; lokalnego transportu 
zbiorowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną 
i cieplną oraz gaz; działalności w zakresie telekomunikacji; ochrony zdrowia; pomocy 
społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej; polityki prorodzinnej; gminnego budownictwa mieszkaniowego; edukacji 
publicznej; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 
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zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych; targowisk i hal targowych; zieleni gminnej 
i zadrzewień; cmentarzy gminnych; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej; utrzymania gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; wspierania 
i upowszechniania idei samorządowej oraz pobudzania aktywności obywatelskiej; promocji 
gminy; współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
prowadzących działalności pożytku publicznego; współpracy ze społecznościami lokalnymi 
i regionalnymi innych państw. 
Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób 
realizacji inwestycji zaliczanych do zadań własnych miasta może ulegać modyfikacji 
wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą 
stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń Studium. 
Na terenie miasta w ramach inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym przewiduje 
się w szczególności:  
 budowę, przebudowę i modernizację dróg i konieczne w tym zakresie ustalenie 

lokalizacji dróg w nowych liniach rozgraniczających zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi kategoriami dróg publicznych,  

 rozbudowę dróg rowerowych, 
 modernizację układu drogowego w śródmieściu z możliwością wprowadzenia stref 

ruchu uspokojonego i preferencji dla rowerów i pojazdów niskoemisyjnych, 
 modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – między innymi 

uzbrojenie miejskich terenów inwestycyjnych przy ul. Powstańców, 
 rozbudowę cmentarza komunalnego, 
 poprawę stanu czystości jeziora Zaleskiego w celu zagospodarowania plaży miejskich, 
 budowę, rozbudowę i remonty obiektów sportu i rekreacji – między innymi: budowę 

tężni solankowej na Półwyspie Rybackim, rozbudowę pływalni, remont boiska 
treningowego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej, lokalizację campingu 
przy ul. Wioślarskiej, remont amfiteatru, zagospodarowania terenu wokół 
jez. Proboszczowskiego oraz budowa Parku Wilhelma w sąsiedztwie Góry Wilhelma. 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym realizowane będą w obrębie 
wyznaczonych terenów o różnym przeznaczeniu. 
 
 
7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się te inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik 
województwa, zgodnie z ich właściwości. 
Poniżej przedstawiono propozycje zadań rządowych i samorządowych służących realizacji 
ponadlokalnych celów publicznych na obszarze miasta: 
- w zakresie kształtowania spójnej sieci osadniczej: strefa średniej intensywności 

procesów osadniczych, strefa ograniczania intensywności procesów osadniczych, miasto 
powiatowe Złotów - ośrodek lokalny, 

- w zakresie ochrony walorów przyrodniczych: regionalny korytarz ekologiczny dolin 
rzecznych, 

- w zakresie kształtowania i racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska 
przyrodniczego: lasy, wody płynące i stojące, zbiorniki malej retencji wodnej (istniejące 
i planowane), główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) — Subzbiornik Złotów — Piła 
— Strzelce Krajeńskie, doliny rzek - elementy naturalnego ukształtowania terenu 
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pełniące funkcje korytarzy ekologicznych, obszary o najwyższej wartości dla produkcji 
rolniczej (kompleksy rolniczej przydatności gruntów ornych 1-5 i 8), pozostałe obszary 
produkcji rolniczej (kompleksy rolniczej przydatności gruntów ornych 6, 7, 9), łąki, 
zieleń urządzona, 

- w zakresie ochrony potencjału kulturowego i krajobrazu oraz rozwoju konkurencyjnych 
form turystyki i rekreacji: dobra kultury materialnej i niematerialnej - historyczne układy 
przestrzenne (układy urbanistyczne ujęte w rejestrze zabytków), stanowiska 
archeologiczne o własnej formie krajobrazowej, międzynarodowe i krajowe szlaki 
turystyki aktywnej - rowerowe, Centra Kulturalne Wielkopolski - Złotów jako ośrodek o 
znaczeniu ponadlokalnym, 

- w zakresie zrównoważonego rozwoju rolnictwa: strefa ograniczania rozwoju działalności 
rolniczej, Złotów powiatowy ośrodek obsługi rolnictwa, 

- w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej województwa: drogi wojewódzkie 
nr 188 i 189 klasy technicznej głównej (G), międzyregionalna linia kolejowa nr 203 
(docelowa prędkość 120 km/h), lądowisko sanitarne - Złotów - szpital, Złotów — 
miejscowość wymagająca budowy obwodnicy, 

- w zakresie rozwoju efektywnej i innowacyjnej infrastruktury technicznej: istniejący 
główny punkt zasilania, istniejące linie elektroenergetyczne WN110 kV, istniejący 
gazociąg wysokiego ciśnienia, stacja redukcyjno-pomiarowa pierwszego stopnia (poza 
granicami miasta), sieć szerokopasmowa (sieć światłowodowa, węzły dystrybucyjne 
i węzeł szkieletowy), 1 Region Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, instalacje 
w trakcie realizacji - stacja demontażu pojazdów samochodowych. 

Zgodnie z ustaleniami Planu, przyjmuje się nadrzędną zasadę, że przyszłe, nie ujęte 
w dokumencie, inwestycje celu publicznego mogą być zlokalizowane na terenie miasta, 
przy zachowaniu działań eliminujących, ograniczających lub kompensujących ewentualne 
negatywne oddziaływania i skutki planowanych przedsięwzięć oraz łagodzących kolizje 
z docelowymi funkcjami terenów. 
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa w wykazie planowanych 
przedsięwzięć w zakresie elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej nieujętych jako 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wyróżniono budowę stacji GPZ 
Lipka wraz z linią 110 kV Złotów – Lipka. 
 
 
8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także 
obszary przestrzeni publicznej 
 
W mieście nie występuje obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych: 
 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. 

zm.), 
 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 840), 
 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r., 

7072 z późn. zm.). 
Na terenie miasta nie zachodzi potrzeba przeprowadzania procedur scaleń i podziałów. 
Ponadto na terenie miasta nie zachodzi konieczność sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla przestrzeni publicznych. 
 
 
 
 



 

77 

9. Obszary, dla których miasto zamierza sporządzić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 
 
W celu właściwej realizacji polityki przestrzennej miasta niezbędne jest sporządzanie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Terenami pretendującymi 
do sporządzenia planów miejscowych są nowe tereny inwestycyjne wyznaczone 
w Studium, oraz zagospodarowane tereny które wymagają uporządkowania. Z uwagi 
na duża presję zabudowy wystąpić może konieczność sporządzenia planów w celu ochrony 
terenów cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Zaleca się również 
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
śródmiejskich, w szczególności dla śródmieścia historycznego lub miejscowego planu 
rewitalizacji dla całości lub części obszaru rewitalizacji. Terenami wymagającym 
sporządzenia planu, z uwagi na konieczność zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele 
nieleśne, mogą być obszary na terenach zainwestowania P/U (po wschodniej stronie linii 
kolejowej), MN/U (w sąsiedztwie ujęcia wody), MŚH (przy Półwyspie Rybackim), UTS 
(przy Górze Wilhelma) oraz ZC (obszar na powiększenie cmentarza) oraz ewentualnie inne 
obszary związane z przebiegiem sieci infrastruktury technicznej lub infrastruktury 
drogowej. Zaleca się dla terenów tych zachowania części istniejącego drzewostanu, 
w ramach wyznaczonych minimalnych udziałów powierzchni biologicznie czynnej. 
 
 
10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 
 
Generalnie uznać należy, iż rolnictwo jest jedynie funkcją uzupełniającą. 
Do najważniejszych kierunków w zakresie rolnictwa i gospodarki leśnej należą następujące 
działania: 
 wprowadzanie nowych technologii produkcji pozwalających na racjonalne wykorzystanie 

zasobów przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, 
 poszanowanie i właściwe wykorzystanie zasobów glebowych, 
 powiększenie ilości zadrzewień śródpolnych, co ma poprawić ochronę gruntów rolnych 

przed erozją wietrzną, 
 ograniczenie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 
Dopuszczone, a nawet wskazane jest powiększenie powierzchni lasów na użytkach rolnych 
słabych klas i nieużytkach, poza terenami wskazanymi do zabudowy, o ile nie stoi to 
w sprzeczności z przepisami odrębnymi. 
Duże znaczenie w mieście powinna pełnić funkcja rekreacyjna, co stwarza możliwości 
wprowadzenia na szeroką skalę tej funkcji jako wsparcie gospodarstw rolnych. 
Równocześnie należy na szeroką skalę wprowadzić produkcję rolną o charakterze 
ekologicznym uwzględniającą wymogi ochrony środowiska. Wprowadzanie nowych 
technologii musi uwzględniać rachunek ekonomiczny, co pozwoli na polepszenie sytuacji 
ekonomicznej mieszkańców miasta będącego zapleczem logistycznym obszarów wiejskich. 
 
 
11. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas 
ziemnych 
 
Na terenie miasta nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary 
osuwania się mas ziemnych. 
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12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 
 
Na obszarze miasta nie występują obiekty i obszary, dla których wyznacza się w złożu 
kopaliny filar ochronny. W przypadku udokumentowania złóż kopalin, przed przystąpieniem 
do ich eksploatacji, należy przeprowadzić procedurę przewidzianą przepisami odrębnymi. 
Od zabudowy, lasów, dróg i wód powierzchniowych, należy zachować filary ochronne 
o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi, a skarpy wyrobiska należy kształtować 
w sposób zabezpieczający przed ruchami mas ziemi. 
 
 
13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 
 
Na obszarze miasta nie występują pomniki zagłady, o których mowa w ustawie 
z dnia 7maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2120 z późn. zm.). 
 
 
14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji 
 
Rehabilitacji wymaga teren zabytkowego układu urbanistycznego miasta. Obszarami 
na terenie miasta, które wymagać mogą rekultywacji poprzez przywrócenie im wartości 
użytkowej oraz równowagi w środowisku przyrodniczym są tereny powyrobiskowe. Celem 
nadrzędnym powinno być tu przywrócenie stanu najbardziej zbliżonego do stanu przed 
rozpoczęciem eksploatacji lub nadanie im nowej funkcji. Rekultywacji i remediacji mogą 
wymagać tereny działalności gospodarczej. Niezbędna może być również rekultywacja wód 
jezior. 
 
 
15. Obszary zdegradowane 
 
Uchwałą Nr XXVII.203.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., zmienioną uchwałą 
nr XXIX.219.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r., Rady Miejskiej w Złotowie przyjęła Program 
Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2023. Na terenie Złotowa został 
wyznaczony obszar zdegradowany obejmujący ulice Starego miasta. Granice tego obszaru 
zostały wyznaczone na rysunku Studium. Dla całego obszaru zdegradowanego w Złotowie, 
wyznaczono obszar rewitalizacji. Zgodnie z wizją wyznaczoną w Programie rewitalizacji 
obszar rewitalizacji ma stać się atrakcyjną przestrzenią mieszkaniową z rozwiniętą funkcją 
kulturalną i usługową. Dążenia i aspiracje mają odwrócić negatywny trend degradacji 
Starego Miasta. 
 
 
16. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, w tym stref ochronnych 
wynikających z decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania 
przy Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności 
i bezpieczeństwa państwa 
 
W granicach miasta występują wyłącznie kolejowe tereny zamknięte, których granice 
oznaczono na rysunku Studium. 
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17. Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW, a także ich stref 
ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu 
 
Energetyka słoneczna jest kierunkiem rozwoju umożliwiającym wykorzystanie potencjału 
miasta. Z uwagi na uwarunkowania krajobrazowe funkcję tą należy jednak traktować tylko 
jako funkcję dopełniającą. Na terenie miasta wyznacza się tylko tereny dla lokalizacji 
instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 500 kW oraz ich strefy ochronne. 
Granica stref ochronnych pokrywa się z granicą terenu na której dopuszczalna jest 
lokalizacja instalacji fotowoltaicznej. W strefie tej możliwe jest zagospodarowanie terenu 
zgodnie z podstawowym kierunkiem wyznaczonym w Studium oraz dopuszczana jest 
lokalizacja instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz lokalizacja 
innej infrastruktury technicznej. Na terenie miasta nie przewiduje się lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. 
Na terenie gminy Złotów zlokalizowane zostały elektrownie wiatrowe, w związku z czym 
na rysunku Studium wskazano strefę, w której obowiązują ograniczenia w zabudowie 
wynikające z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 724). 
 
 
18. Obszary, na których przewiduje się lokalizację obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
 
Na terenie miasta nie występują obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m². Gmina Miasto Złotów nie zamierza również wyznaczać terenów pod ich 
lokalizację.  
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CZĘŚĆ III: UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJETYCH 
ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ STUDIUM 
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto 
Złotów stanowi dokument planistyczny, który określa politykę zagospodarowania 
przestrzennego miasta. Pełni ono rolę koordynacyjną w planowaniu i programowaniu 
rozwoju miasta, a także przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Studium nie stanowi przepisu prawa miejscowego i nie stanowi podstawy 
do podejmowania decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w mieście. 
Dokonane analizy, w tym ocena aktualności obowiązującego Studium, wykazały 
konieczność wprowadzenia zasadniczych zmian merytorycznych. Opracowując niniejsze 
Studium uznano, iż musi ono uwzględniać zmieniające się potrzeby i możliwości rozwojowe 
miasta, jak również obejmować pełny zakres i formę studium określoną w ustawie z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 503 z późn. zm.). 
Elementem wpływającym na podjęcie decyzji o sporządzeniu niniejszego Studium była 
konieczność dostosowania treści tego dokumentu do wymagań narzuconych 
przez zmienianą wielokrotnie ww. ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto 
Złotów składa się z części tekstowej uwarunkowań i kierunków oraz części graficznej – 
plansze uwarunkowań i kierunków. 
 
 
1. Cele polityki przestrzennej 

 
Należy zachować dotychczasowy charakter miasta tj. charakter lokalnego ośrodka 
mieszkaniowo-usługowego. Studium utrzymuje istniejącą hierarchię jednostek 
urbanistycznych. Należy wykorzystać zadowalające warunki dla rozwoju funkcji 
turystycznych i dążyć do wizji miasta jako uzdrowiska. 
Podstawowymi zadaniami w zakresie ochrony ładu przestrzennego i zrównoważonego 
rozwoju w mieście, będą: 
 wzmacnianie roli miasta jako podstawowej jednostki osadniczej powiatu oraz lokalnego 

ośrodka usługowego w zakresie: administracji, oświaty, kultury, zdrowia, sportu 
i rekreacji, usług komercyjnych, 

 rozwój struktur osadniczych w oparciu o istniejące jednostki urbanistyczne 
przy jednoczesnym dążeniu do koncentracji zabudowy, 

 wyznaczenie czytelnych granic obszarów urbanizacji i obszarów otwartych 
bez zabudowy, 

 ochrona wartościowych elementów krajobrazu kulturowego – obiektów i obszarów 
zabytkowych, historycznego układu urbanistycznego, 

 rozwój i aktywizacja funkcji turystycznych, krajoznawczych, z wykorzystaniem 
obszarów cennych przyrodniczo, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska 
przyrodniczego, 

 rozwój i aktywizacja funkcji związanych z aspiracjami miasta do pełnienia funkcji 
uzdrowiska, 

 rozwój i dostosowanie do potrzeb infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 
z docelowym wyprowadzeniem ruchu tranzytowego poza granice miasta. 

 
 
2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 
 
W Studium wyodrębniono tereny zainwestowania (zwarte jednostki urbanistyczne), tereny 
pełniące funkcje przyrodnicze oraz tereny infrastruktury technicznej i komunikacji. 
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Wyznaczone w Studium tereny, pozwalają w sposób jakościowy i ilościowy rozwijać 
strukturę przestrzenną miasta. Rozwój miasta będzie dokonywał się głównie na terenach 
już zagospodarowanych, gdzie uzupełniana będzie zabudowa na jeszcze wolnych parcelach 
oraz przez wymianę zabudowy o niskich standardach użytkowych i złej kondycji 
technicznej. 
 
2.1. Wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenu 
 
Wskazane w Studium obszary przeznaczone do rozwoju uwzględniają istniejący stan 
zagospodarowania oraz prognozowane potrzeby i zasady rozwoju miasta. 
W zagospodarowaniu miasta należy bezwzględnie przestrzegać zakazów, nakazów 
i ograniczeń, wynikających z przepisów odrębnych. W ramach poszczególnych terenów 
przeznaczonych pod zainwestowanie i terenów rolniczych Studium dopuszcza lokalizowanie 
funkcji uzupełniających: terenów komunikacji, terenów infrastruktury technicznej, terenów 
zieleni oraz terenów wód. 
 
W Studium wyznaczono poszczególne tereny zainwestowania oraz tereny rolnicze: 
 
MŚH - tereny wielofunkcyjnej zabudowy historycznego śródmieścia 
 zachowanie historycznych struktur przestrzennych w granicach zabytkowego układu 

przestrzennego. 
 lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
 lokalizacja terenów zabudowy usługowej z wyłączeniem terenów usług handlu 

hurtowego oraz handlu wielkopowierzchniowego, 
 dopuszczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 maksymalna powierzchnia zabudowy: 100 %, 
 maksymalna wysokość zabudowy: 4 kondygnacje. 
 
MŚ - tereny wielofunkcyjnej zabudowy śródmieścia 
 lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
 lokalizacja terenów zabudowy usługowej z wyłączeniem terenów usług handlu 

hurtowego oraz handlu wielkopowierzchniowego, 
 dopuszczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 maksymalna powierzchnia zabudowy: 80 %, 
 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10 %, 
 maksymalna wysokość zabudowy: 5 kondygnacji. 

 
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 dopuszczenie terenów zabudowy usługowej z wyłączeniem terenów usług handlu 

hurtowego oraz handlu wielkopowierzchniowego, 
 maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 %, 
 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30 %, 
 maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 
 minimalna powierzchnia działki: 800 m2, przy czym dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej bliźniaczej dopuszcza się minimalną powierzchnię działki na poziomie 
400 m2, a dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej na poziomie 300 m2. 

 
MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej 
 lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 lokalizacja terenów zabudowy usługowej z wyłączeniem terenów usług handlu 

wielkopowierzchniowego, 
 maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 %, 
 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %, 
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 maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje, 
 minimalna powierzchnia działki: 600 m2, przy czym dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej bliźniaczej dopuszcza się minimalną powierzchnię działki na poziomie 
400 m2, a dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej na poziomie 300 m2. 

 
MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej 
 lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
 lokalizacja terenów zabudowy usługowej z wyłączeniem terenów usług handlu 

wielkopowierzchniowego, a dla terenu przy ul. Rogatki również usług handlu hurtowego, 
 dopuszczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 %, 
 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 %, 
 maksymalna wysokość zabudowy: 4 kondygnacje, 
 minimalna powierzchnia działki: 600 m2 przy czym dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej bliźniaczej dopuszcza się minimalną powierzchnię działki na poziomie 
400 m2, a dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej na poziomie 300 m2. 

 
U – tereny zabudowy usługowej 
 lokalizacja terenów zabudowy usługowej,  
 dopuszczenie terenów składów i magazynów, 
 dla terenu U1 dopuszczenie wyłącznie usług zdrowia (np. sanatorium), 
 dla terenu U2 dopuszczenie wyłącznie usług: turystyki, gastronomi, zdrowia i pomocy 

społecznej, sportu i rekreacji oraz kultury i rozrywki, 
 maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 %, 
 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10 %, 
 maksymalna wysokość zabudowy: 4 kondygnacje, 
 minimalna powierzchnia działki: 600 m2. 
 
P/U - tereny zabudowy przemysłu i usług 
 lokalizacja terenów zabudowy produkcji przemysłowej, terenów składów i magazynów 

oraz terenów zabudowy usługowej, 
 maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 %, 
 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10 %, 
 minimalna powierzchnia działki: 1000 m2. 
 
UTS – tereny zabudowy usług turystyki, sportu i rekreacji 
 lokalizacja terenów zieleni naturalnej, zieleni urządzonej oraz plaży, 
 dopuszczenie terenów usług: turystyki, sportu i rekreacji, kultury i rozrywki 

oraz gastronomii, 
 maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 %, 
 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60 %, 
 minimalna powierzchnia działki: 1000 m2. 
 
ZD – tereny ogrodów działkowych 
 lokalizacja terenów ogrodów działkowych. 
 
ZD/Z – tereny ogrodów działkowych i zieleni 
 lokalizacja terenów ogrodów działkowych, 
 lokalizacja terenów zieleni naturalnej oraz zieleni urządzonej wysokiej i niskiej. 
 
ZC – tereny cmentarzy 
 lokalizacja terenów cmentarza czynnego. 
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ZC/Z – tereny cmentarzy i zieleni 
 lokalizacja terenów cmentarza zamkniętego, 
 lokalizacja terenów zieleni naturalnej oraz zieleni urządzonej wysokiej i niskiej. 
 
Na terenach zaznaczonych na rysunku Studium jako tereny rolnicze ustalono: prowadzenie 
rolniczej działalności produkcyjnej (sady, łąki, pastwiska, uprawy polowe), wprowadzenie 
zieleni śródpolnej i izolacyjnej, dopuszczenie lokalizacji zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych oraz budowli rolniczych i zakaz 
lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko związanych 
z chowem lub hodowlą zwierząt, 
 maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 %, 
 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%, 
 maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje. 
 
W zależności od lokalnych możliwości i ograniczeń dopuszczono modyfikację parametrów 
i wskaźników urbanistycznych na etapie sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
2.2. Tereny wyłączone spod zabudowy i z ograniczeniami w zabudowie 
 
Tereny wyłączone spod zabudowy (z pewnymi wyjątkami) i z ograniczeniami w zabudowie 
stanowią: lasy, tereny zieleni - łączniki ekologiczne, pełniące funkcje przyrodnicze: tereny 
zieleni niskiej, łąk, pastwisk, zieleni łęgowej i terenów podmokłych, tereny położone 
w strefach ochrony bezpośredniej ujęcia wody, tereny położone w strefach oddziaływania 
obiektów i sieci infrastruktury technicznej oraz tereny w sąsiedztwie cmentarzy. 
 
Dla lasów dopuszczono: 
 zalesienia i lokalizacje obiektów gospodarki leśnej, 
 lokalizację parkingów leśnych, 
 w szczególności w parkach leśnych lokalizowanie obiektów małej architektury, 

plenerowych obiektów i urządzeń turystyki i rekreacji, w tym ścieżek pieszych 
i rowerowych, 

 w niezbędnym zakresie lokalizację dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
 w niezbędnym zakresie budowę urządzeń wodnych, urządzeń melioracji wodnych 

oraz urządzeń służących ochronie przed powodzią oraz suszą. 
 

Dla terenów wód powierzchniowych dopuszczono: 
 budowę urządzeń wodnych, urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń służących 

ochronie przed powodzią oraz suszą, 
 lokalizowanie obiektów małej architektury, plenerowych obiektów i urządzeń turystyki 

i rekreacji, w tym ścieżek pieszych i rowerowych, 
 w niezbędnym zakresie lokalizację dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
 zadrzewienia i zakrzewienia. 
 
Dla terenów zieleni – łączników ekologicznych dopuszczono: 
 prowadzenie rolniczej działalności produkcyjnej bez prawa zabudowy (sady, łąki, 

pastwiska, uprawy polowe), 
 urządzanie terenów zieleni dla celów wypoczynku i rekreacji, w tym parków i zieleńców, 
 lokalizowanie obiektów małej architektury, plenerowych obiektów i urządzeń turystyki i 

rekreacji, w tym ścieżek pieszych i rowerowych, 
 budowę urządzeń wodnych, urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń służących 

ochronie przed powodzią oraz suszą, 
 w niezbędnym zakresie lokalizację dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
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3. Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu 
oraz kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej 

 
Na terenie miasta nie występują obszary podlegające ochronie przyrody. Pomimo to przy 
rozpatrywaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska kierowano się priorytetową 
zasadą zrównoważonego rozwoju. Dla właściwego funkcjonowania i zachowania równowagi 
środowiska najważniejszą rolę pełnią wszystkie powierzchnie naturalne – czyli pełniące 
funkcje przyrodnicze, a więc: lasy, wody, torfowiska, bagna, łąki, tereny zadrzewione. 
Rynny jeziorne i doliny cieków wodnych stanową główny element systemu przyrodniczego 
jako oś ekologiczna. Priorytetami w kształtowaniu kierunków z zakresu środowiska 
przyrodniczego są: 
 przywrócenie czystości wód powierzchniowych, 
 utrzymanie trwałości ekosystemów łąkowych,  
 zachowanie terenów będących miejscem lęgowym ptaków. 
W Studium objęto ochroną i racjonalnym użytkowaniem: 
 lasy i tereny zadrzewione poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, 
 wody powierzchniowe przed zrzutem jakichkolwiek ścieków i wód zużytych bez 

oczyszczania,  
 tereny podmokłe i tereny gleb organicznych poprzez wyłączenie ich z zabudowy, 
 tereny parków, zieleń cmentarną, drzewa będące pomnikami przyrody, drzewostan 

przydrożny, śródpolny, śródłąkowe skupiska drzew poprzez ich utrzymanie i pielęgnację, 
 powierzchnię ziemi przez ograniczenie przekształcania rzeźby naturalnej, 
 obszar zasobowy ujęć wodnych. 
Do najważniejszych kierunków w zakresie rolnictwa i gospodarki leśnej należą następujące 
działania: 
 wprowadzanie nowych technologii produkcji pozwalających na racjonalne wykorzystanie 

zasobów przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, 
 poszanowanie i właściwe wykorzystanie zasobów glebowych, 
 powiększenie ilości zadrzewień śródpolnych, co ma poprawić ochronę gruntów rolnych 

przed erozją wietrzną, 
 ograniczenie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 
 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 
 
Studium zawiera spis obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Wszelkie 
prace przy obiektach i na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz prace sanacyjno-
porządkowe i wycinki drzew na terenach zabytkowych parków oraz podziały działek 
i lokalizacja nowych obiektów, wymagają pozwolenia właściwego miejscowo konserwatora 
zabytków. 
Ochrona obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, nie będących jednocześnie 
wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji administracyjnej, będzie realizowana 
w planach miejscowych oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
 
5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 
W Studium za podstawowy cel rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
uznano głównie: 
 zniwelowanie uciążliwości wynikających z przebiegu dróg wojewódzkich przez miasto 

poprzez budowę obwodnicy miasta, 
 poprawa warunków dla rozwoju transportu zbiorowego, 
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 stworzenie warunków do uruchomienia niezabudowanych terenów, przewidzianych 
do zabudowy w obowiązujących planach miejscowych, 

 wykorzystanie infrastruktury transportowej dla rozwoju funkcji turystycznych poprzez 
dalszy rozwój systemu pieszo-rowerowego. 

 
 
6. Podsumowanie 
 
W części tekstowej, z wniosków zawartych w części I: Uwarunkowania rozwoju miasta, 
wynikają ustalenia części II: Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. 
Efektem analizy uwarunkowań są w szczególności następujące kierunki i zasady 
zagospodarowania przestrzennego miasta: 
 zdefiniowanie czytelnych granic zwartych jednostek urbanistycznych, w których 

następować ma ewentualny rozwój ilościowy i jakościowy, dla zapobieżenia 
rozpraszaniu się zabudowy, 

 uwzględnienie walorów środowiska przyrodniczego poprzez utrzymanie terenów 
atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo jako terenów otwartych z zakazem zabudowy, 
a częściowo z dopuszczeniem funkcji usług turystyki, sportu i rekreacji, 

 uwzględnienie wartościowych elementów krajobrazu kulturowego obiektów i obszarów 
zabytkowych, historycznego układu urbanistycznego, poprzez ustalenie przeznaczenia 
i szczególnych zasad zagospodarowania, 

 rozwój i aktywizacja funkcji związanych z aspiracjami miasta do pełnienia funkcji 
uzdrowiska. 

Wszelkie ustalenia Studium stanowią podstawę do sporządzania i uszczegółowienia 
zamierzeń planistycznych na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Dokument Studium pozwoli władzom miasta na wyznaczenie 
strategicznych celów rozwojowych dla miasta jak również uregulowanie i możliwość 
prowadzenia odpowiedniej do potrzeb miasta gospodarki przestrzennej. 


