
Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr LV…..2022 

Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 14 grudnia 2022 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Złotowie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag. 

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) Rada Miejska w Złotowie rozstrzyga, 

co następuje: 

 

§ 1. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto 

Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został wyłożony do publicznego wglądu 

w terminie od 26.09.2022 r. do 21.10.2022 r. 

§ 2. W terminie wyznaczonym w oparciu o art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym tj. do 14.11.2022 r. wpłynęła jedna uwaga, która nie została uwzględniona przez 

Burmistrza Miasta Złotowa. 

§ 4. Rozstrzygnięcie uwagi wniesionej do projektu Studium dokonano w kolumnie 6 poniższej tabeli. 

 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Nr 

uwagi 

Data 

wpływu 

uwagi 

Zgłaszający 

uwagę 
Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 

Rady Miejskiej 

w Złotowie 

 

Treść uzasadnienia z rozstrzygnięcia uwagi 

przez Burmistrza Miasta Złotowa 

Zarządzeniem Nr 256.2022 z dnia 30.11.2022 r 

 

1. 

 

26.10. 

2022r. 

 

osoba 

fizyczna 

 

„Jako dzierżawcy działki nr 118 obręb 0093 w 

Złotowie wnosimy uwagi do projektu Studium (...). 

Uwagi dotyczą planowanej zmiany charakteru 

dzierżawionej działki, której obecne przeznaczenie w 

studium to 4-zr2 – tereny zieleni wokół jez. Baba, 

Burmistrzowskiego i Proboszczowskiego, 

z zabudową wzdłuż ul. Grudzińskich, Jerozolimskiej 

oraz Góra Żydowską i przyległymi do niej ogrodami 

działkowymi. Projektowane studium w zakresie 

przedmiotowej działki wskazuje jej przeznaczenie 

pod zabudowę. Jako mieszkańcy będący w 

bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru, dzierżawiący 

w częściach działkę nr 118 wnosimy o jej 

przeznaczenie zgodne z obecnym sposobem 

użytkowania, czyli o charakterze rolnym. Obecnie 

proponowane przez Państwa rozwiązanie uniemożliwi 

nam bezpośrednie dojście z posesji do jeziora, 

zniszczeniu ulegną zasadzone drzewka i 

wielosezonowe rośliny. Pragniemy w dalszym ciągu 

uprawiać na tych terenach warzywa i owoce. (...) 

Zdecydowanie nie zgadzamy się, aby dzierżawione 

przez nas grunty rolne, zostały przekształcone na 

tereny pod zabudowę i sprzedane jednemu 

właścicielowi (...)” 

 

część dz. nr ew. 

118, obręb 0093 

 

uwzględnia się 

uwagę/  

nie uwzględnia 

się uwagi* 

 

Studium określa politykę przestrzenną gminy. Ustalenie 

przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu 

publicznego oraz określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 

następuje w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Na terenach oznaczonych MN – teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a także 

pozostałych wyznaczonych terenach zainwestowania 

Studium dopuszcza lokalizowania funkcji 

uzupełniających: terenów komunikacji, terenów 

infrastruktury technicznej, terenów zieleni oraz terenów 

wód, a więc wskazana część działki może być 

użytkowana jako przydomowe ogrody. 

 

*niepotrzebne  skreślić 


