
Załącznik nr 6 
do Uchwały Nr XXXIII/254/2017 

Rady Gminy Sulęczyno 
z dnia 30 października 2017 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sulęczyno dla obszarów w części obrębów ewidencyjnych Bukowa 
Góra, Mściszewice, Podjazy, Sucha, Sulęczyno i Żakowo 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do  

Projektu zmian studium 

 

Rada Gminy Sulęczyno, po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą 
uwag do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sulęczyno dla obszarów w części obrębów ewidencyjnych Bukowa Góra, 
Mściszewice, Podjazy, Sucha, Sulęczyno i Żakowo,  

r o z s t r z y g a co następuje: 

1. Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla obszarów 
w części obrębów ewidencyjnych Bukowa Góra, Mściszewice, Podjazy, Sucha, 
Sulęczyno i Żakowo tj. w dniach od 04.07.2017r. do 02.08.2017r. oraz w terminie 
obligatoryjnym oczekiwania na uwagi, tj. do dnia 24 sierpnia 2017r. zgłoszono 
następującą uwagę: uwaga z dnia 20.08.2017r. (wpływ do Urzędu Gminy dnia 
23.08.2017r.) złożona przez mieszkańców wsi Podjazy – 20 podpisów; dotycząca 
sprzeciwu wobec przeznaczenia terenu całej działki nr 547/20 w obrębie ewidencyjnym 
Podjazy dla potrzeb eksploatacji kruszyw. 

2. Wójt Gminy rozstrzygnął złożoną uwagę i postanowił uwzględnić ją w projekcie zmian 
studium zmieniając jednocześnie projekt studium w następujący sposób: 

1) w obrębie zmiany studium obejmującej fragment obrębu ewidencyjnego 
Podjazy (dz. nr 547/20) dla potrzeb powierzchniowej eksploatacji kruszyw 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przeznacza się 
wyłącznie obszar udokumentowanego złoża surowców „Podjazy” (teren 
oznaczony na załączniku graficznym „Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego” 1:10000 symbolem PE); 

2) pozostałe tereny pozostawia się w dotychczasowym – rolniczym i leśnym 
użytkowaniu (tereny oznaczone na załączniku graficznym „Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego” 1:10000 symbolem „R/ZL”); 

3) w części tekstowej uzupełniono zapisy dotyczące terenu pozostawionego 
w dotychczasowym – rolniczym i leśnym użytkowaniu. 

3. Niniejszym potwierdza się stanowisko Wójta Gminy w zakresie rozstrzygnięcia uwagi. 

 

 

 

 

 

………………....................................………. 

Przewodniczący Rady Gminy  


