Zał. nr 2 do Uchwały nr IV/22/07
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 30 stycznia 2007 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE O SPOSOBIE
ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA ZŁOTOWA, TERENU PO STRAŻY POŻARNEJ
PRZY UL. NORWIDA I BOH. WESTERPLATTE.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu
po Straży Pożarnej przy ul. Norwida i Boh. Westerplatte, został wyłożony do publicznego
wglądu w okresie od 7 września 2006 roku do 29 września 2006 roku W wyznaczonym
terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 20 października 2006 r.,
wpłynęły 2 uwagi.
Burmistrz Miasta Złotowa Zarządzeniem Nr 17/17 z dnia 26 stycznia 2006 r.
rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu i wprowadził zmiany do projektu planu
wynikające ze sposobu uwzględnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska
w Złotowie postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:
Uwaga nr 1
Zarządu Powiatu Złotowskiego, pismo z dnia 15.09.2006r, dotyczące
a) wprowadzenie możliwości grodzenia terenu o charakterze oświatowym,
b) dodania do terenu U funkcji administracyjno - biurowej
Burmistrz uwzględnił uwagę w części: b) i nie uwzględnił w części a)
Rada Miejska w Złotowie nie uwzględniła uwagi w części b)
Wyjaśnienie:
Wnioskowany teren leży na zapleczu szeregowej zabudowy usługowo – mieszkaniowej i
terenów oświatowych (Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące). Wzdłuż dwóch jego
boków biegnie jednokierunkowa, ślepa droga wewnętrzna, której jednym ze współwłaścicieli
jest Starostwo Powiatowe, ponadto wyznaczony obszar zabudowy (zgodnie z wnioskami do
planu) został określony w dużym zbliżeniu do granicy działki. Powstały pas terenu
biologicznie czynnego pomiędzy przyszłymi zabudowaniami oświatowymi a terenem
publicznym o niskiej intensywności nie przekracza 4 – 5m, dlatego lokowanie tu ogrodzenia
negatywnie wpłynęłoby na zasady zagospodarowania terenu. Brak ogrodzenie nie utrudni
utrzymania terenu w czystości jak i nie pogorszy jego bezpieczeństwa, wspomniany teren
zielony ze względu na swoje parametry nie mógłby by służyć do wypoczynku, dlatego uwagi
nie uwzględniono.

