
 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/491/10 

RADY GMINY ZŁOTÓW  

z dnia 9 listopada 2010 r. 
 

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Złotów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia                

27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717                                                                                        

z późn. zm.) 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

        § 1. 1. Uznaje się za nieaktualne Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Złotów, opracowane w latach 2002-2003 i przyjęte Uchwałą                 

Nr XXIII/162/04 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2004 r.  

 

        2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Złotów do opracowania aktualizacji Studium, zgodnie 

z Uchwałą nr XX/251/09 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2009 r. o przystąpieniu do 

sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Złotów w obrębie granic administracyjnych gminy Złotów. 

 

        § 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Złotów do przeprowadzenia oceny aktualności 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ciągu 3 miesięcy 

od daty uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Złotów, opracowanego na podstawie Uchwały Nr XX/251/09 Rady 

Gminy Złotów z dnia 26 marca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów. 

 

        § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

        § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

 

Uzasadnienie 
 
         Zgodnie z dyspozycją art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), Wójt Gminy Złotów dokonuje analizy zmian                          
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania, w nawiązaniu do ustaleń 
Studium.  

 
         Wójt Gminy Złotów, zgodnie z Uchwałą Nr XX/251/09 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2009 r. 
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Złotów w obrębie granic administracyjnych gminy Złotów, pod koniec 2009 r., 
podjął prace zmierzające do opracowania aktualnego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów. Dokument Studium (opracowywany na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, z późn. zm.) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko (realizowaną w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 

jest w końcowej fazie uzgodnień i opiniowania. Projekt Studium wraz z prognozą będzie wyłożony do 
publicznego wglądu jeszcze w 2010 r., do uchwalenia zostanie przedłożony w I półroczu 2011 r..  
 
         Analiza aktualności obowiązujących na terenie gminy Złotów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zostanie wykonana w oparciu o nowe – aktualne Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego.  
 
 


