
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH SPORZADZENIA  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zakole Drwęcy 

 

W dniach 01-10-2021 do 23-11-2021r. w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się konsultacje społeczne w ramach projektu „Planowanie z 

mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 

2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

Głównym celem II etapu procesu konsultacyjnego było przedstawienie pozytywnie zaopiniowanego projektu mpzp przez organy 

uzgadniające oraz zebranie uwag i rozpatrzenie ich. Łącznie podczas całego procesu konsultacyjnego zebrano 10 uwag. Zostały przekazane 

urbaniście.  

Poniżej zestawienie uwag wraz z rozpatrzeniem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zakole Drwęcy. 
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Treść uwagi 

 
Ustalenia 

projektu planu 
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Uwagi 
uwaga 

uwzględnion
a 

uwaga 
nieuwzględ

niona 

1 2 3 4 6 7 8 11 

1 20-12-2021 Osoba prywatna 
Brak uwzględnienia (w perspektywie) możliwości 

wykorzystania terenu pod katem rekreacji = 
dostęp do rzeki 

Cały mpzp  ✓   

2 01-10-2021 Osoba prywatna 
Brak zwymiarowania nie przekraczalnych linii 

zabudowy 
Cały mpzp ✓    

3 20-12-2021 Osoba prywatna 
Wprowadzenie zapisy dotyczące budowy sieci 
infrastruktury również dla trenów innych niż 

drogi 
MN,  MN/U ✓    

4 01-10-2021 Osoba prywatna 
Wprowadzić możliwość budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
MN,  MN/U ✓    

5 01-10-2021 Osoba prywatna Zwymiarować granice rezerwatu Cały mpzp  ✓   

6 01-10-2021 Osoba prywatna Doprecyzować wysokość zieleni izolacyjnej 9P/U  ✓   

7 22-11-2021 
Gmina Golub-

Dobrzyń 
Wszystkie drogi publiczne - wniosek Gminy 

Golub-Dobrzyń 
25KDW, 26KDW, 

27KDW 
✓    

8 01-10-2021 Osoba prywatna 
Dopuścić na terenie zieleni nieurządzonej 

miejsca rekreacji 
19Zn, 22Zn  ✓   

9 01-10-2021 Osoba prywatna 
Zmiana 19ZN na ZL (zieleń leśna) bądź 

połączenie 18ZL z 21ZL aby utworzyć pas zieleni 
leśnej 

19ZN, 18ZL, 
21ZL 

 ✓   

10 01-10-2021 Osoba prywatna Zmiana 22Zn na ZP (zieleń parkowa) 22Zn  ✓   

 


