
 

            
UCHWAŁA Nr XXVI/270/2016 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 
z dnia 19 lipca 2016 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961) Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§  1. Przystępuje się do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo, przyjętego uchwałą Nr IV/26/2003 Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie z dnia 22 lutego 2003 r., zmienionego uchwałą Nr XIV/145/2007 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 grudnia 2007 r. oraz zmienionego uchwałą  
Nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo. 

§ 2. Granicami obszaru objętego zmianą studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo są granice administracyjne Gminy 
Borne Sulinowo.  

§ 3. Granice obszaru objętego zmianą studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo zostały oznaczone na załączniku 
graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

§   4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 §   5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Uzasadnienie 
 

  W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego, rada gminy zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 
961) podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 
Gmina Borne Sulinowo posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego przyjęte uchwałą Nr IV/26/2003 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 
22 lutego 2003 r., zmienionego uchwałą Nr XIV/145/2007 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 6 grudnia 2007 r. oraz zmienionego uchwałą Nr XIII/156/2011 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 
Sulinowo. 
 
Celem podjęcia niniejszej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie obszarów 
rozmieszczenia urządzeń produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) wraz ze 
strefami ochronnymi oraz stworzenie możliwości realizacji innych inwestycji mających 
istotne znaczenie dla gospodarki gminy. 
 
Studium oprócz swoich podstawowych funkcji, jakimi są regulacje polityki przestrzennej 
gminy oraz koordynacja ustaleń planów miejscowych pełni również swego rodzaju funkcje 
promocyjną poprzez wskazanie obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie. Informuje 
mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych o zamierzeniach władzy lokalnej. 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 

  


