
 

Zarządzenie Nr 35/2021 

Wójta Gminy Borowie 

z dnia 30 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie. 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 7 i 11  pkt  3  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r. o  

planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741), § 9 pkt 14 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, 

poz. 1233), w  związku z Uchwałą Rady Gminy w Borowiu Nr XLII/238/2014 z dnia 10 

listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie 

 

 

§ 1 

1.   Postanawia się o rozpatrzeniu uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Borowie.  

2.      Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag określa załącznik do Zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

  

 

Wójt Gminy Borowie 

mgr inż. Wiesław Gąska 

https://sip.lex.pl/#/act/16793509/2755396?keyword=ustawa%20o%20samorz%C4%85dzie%20gminnym&cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/act/17027058/2726071?cm=UIFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17098085/405498?keyword=14%20rozporz%C4%85dzenia%20Ministra%20Infrastruktury%20z%20dnia%2028%20kwietnia%202004%20r.&cm=STOP
https://sip.lex.pl/#/act/17098085/405498?keyword=14%20rozporz%C4%85dzenia%20Ministra%20Infrastruktury%20z%20dnia%2028%20kwietnia%202004%20r.&cm=STOP


Wykaz uwag złożonych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borowie 
 

 

Lp Numer 

uwagi 

 

Data  

wpływu  

uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 

projektu studium 

dla 
nieruchomości, 

której dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1. 1. 5 lutego 
2021 

przeznaczyć 
pod zabudowę 

jednorodzinną 

działka nr ew. 95 Obszary rolne  nie Działka znacznie oddalona od istniejącej 
i projektowanej zabudowy. 

Uwzględnienie uwagi spowoduje 

fragmentację obszaru rolnego oraz 
lokalizację zabudowy  poza zwartą 

zabudową i potencjalne problemy z 
infrastrukturą. 

2. 2.  17 marca 

2021 

przeznaczyć 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

działki nr ew. 

146, 148, 420, 

172 

Obszary rolne  nie Działka znacznie oddalona od istniejącej 

i projektowanej zabudowy. 

Uwzględnienie uwagi spowoduje 
fragmentację obszaru rolnego oraz 

lokalizację zabudowy  poza zwartą 
zabudową. 

 
 
 
 
 

....................................... 


		2021-05-19T11:30:31+0200




