
          Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/156/2011 
   Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
   z dnia 29 września 2011 r. 
 
 
 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań             
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo 

 
 
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska                         
w Bornem Sulinowie po zapoznaniu się z uwagami wniesionymi do projektu zmiany studium, 
rozstrzyga co następuje: 
 
Do projektu zmiany studium wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od dnia 26 lipca 
2010 r. do dnia 27 sierpnia  2010 r. w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20 września 2010 r. 
złożono następujące uwagi, które zostały nieuwzględnione. 
 
 
Uwaga nr 1 złożona dnia 8 września 2010 r. dotyczyła działki nr ewid.141/38 obręb Silnowo   
i wnosiła o uzupełnienia funkcji terenu 26Ut o budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
Uwaga została rozpatrzona negatywnie z uwagi na ustalony cel i przeznaczenie terenu oraz 
jego lokalizację przy jez. Pile. 
 
Uwaga nr 2 złożona dnia 16 września 2010 r. dotyczyła działki nr ewid.141/16 obręb Silnowo   
i wnosiła o uzupełnienia funkcji terenu  o budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Uwaga 
została rozpatrzona negatywnie z uwagi na ustalony cel i przeznaczenie terenu oraz jego 
lokalizację przy jez. Pile. 
 
Uwaga nr 3 złożona dnia 16 września 2010 r. dotyczyła działki nr ewid.141/39 obręb Silnowo   
i wnosiła o uzupełnienia funkcji terenu 26Ut   o budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
Uwaga została rozpatrzona negatywnie z uwagi na ustalony cel i przeznaczenie terenu oraz 
jego lokalizację przy jez. Pile. 
 
Uwaga nr 4 złożona dnia 16 września 2010 r. dotyczyła działki nr ewid.141/37 obręb Silnowo   
i wnosiła o uzupełnienia funkcji terenu  o budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Uwaga 
została rozpatrzona negatywnie z uwagi na ustalony cel i przeznaczenie terenu oraz jego 
lokalizację przy jez. Pile. 
 
Uwaga nr 5 złożona dnia 17 września 2010 r. dotyczyła działki nr ewid.141/8 obręb Silnowo   
i wnosiła o uzupełnienia funkcji terenu 26Ut   o budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
Uwaga została rozpatrzona negatywnie z uwagi na ustalony cel i przeznaczenie terenu oraz 
jego lokalizację przy jez. Pile. 
 
Uwaga nr 6 złożona dnia 20 września 2010 r. dotyczyła działki nr ewid.141/41 i 141/42 obręb 
Silnowo i wnosiła o uzupełnienia funkcji terenu 26Ut o budownictwo mieszkaniowe 



jednorodzinne. Uwaga została rozpatrzona negatywnie z uwagi na ustalony cel i 
przeznaczenie terenu oraz jego lokalizację przy jez. Pile. 
 
Uwaga nr 7 złożona dnia 16 września 2010 r. dotyczyła działki nr ewid.141/17obręb Silnowo   
i wnosiła o uzupełnienia funkcji terenu o budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Uwaga 
została rozpatrzona negatywnie z uwagi na ustalony cel i przeznaczenie terenu oraz jego 
lokalizację przy jez. Pile. 
 
Uwaga nr 8 złożona dnia 20 września 2010 r. dotyczyła działki nr ewid.141/17 i 141/18 obręb 
Silnowo i wnosiła o uzupełnienia funkcji terenu o budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne. Uwaga została rozpatrzona negatywnie z uwagi na ustalony cel                                
i przeznaczenie terenu oraz jego lokalizację przy jez. Pile. 
 
Sposób rozpatrzenia uwag jest zgodny z „Wykazem uwag zgłoszonych na podstawie art. 11 
pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                   
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo stanowiącym integralną część 
dokumentacji planistycznej. 
  
 
 
  


