
                         Załącznik Nr 5  

                         do Uchwały Nr XXXVI/ 206/2021 

                         Rady Miejskiej w Szydłowie 

                         z dnia 20 września 2021 r. 

 

rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Szydłowie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 

     wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowanie przestrzennego 

Rada Miejska w Szydłowie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego 

1. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie częściowego 

nieuwzględnienia uwagi dotyczącej działek nr 24 i 25 zlokalizowanych w sołectwie Osówka w zakresie 

zmiany kierunku zagospodarowania terenu z uwagi na konieczność dbałości o ład przestrzenny                             

i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych. 

2. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 35 zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz fakt wyznaczenia takiego kierunku dla części działki. 

3. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 148/4 zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych. 

4. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 455 zlokalizowanej w sołectwie Kotuszów w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz fakt wyznaczenia takiego kierunku dla części działki. 

5. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 417/2 zlokalizowanej w sołectwie Gacki w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych. 

6. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 25/2 zlokalizowanej w sołectwie Osówka w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz fakt wyznaczenia takiego kierunku dla części działki. 

7. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 949 i 942 zlokalizowanych w sołectwie Potok w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na tereny sadownicze i upraw polowych z uwagi na konieczność dbałości                      

o ład przestrzenny i konieczność wyznaczenia kierunku zagospodarowania analogicznego dla całego 

wyznaczonego obszaru. 

8.  Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 28 zlokalizowanej w sołectwie Osówka w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz fakt wyznaczenia takiego kierunku dla części działki. 

9. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 62/1 zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych. 
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10. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 71 i 31 zlokalizowanych w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 

11. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 268 i 263 zlokalizowanych w sołectwie Brzeziny w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 

12. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie częściowego 

nieuwzględnienia uwagi dotyczącej działek nr 193, 194, 195, 30, 63 zlokalizowanych w sołectwie Solec 

w zakresie zmiany kierunku zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz 

tereny sadownicze, upraw polowych i otwarte z uwagi na konieczność dbałości o ład przestrzenny                            

i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego kierunku dla 

części działki a także wyznaczenia kierunku zagospodarowania analogicznego dla całego 

wyznaczonego obszaru. 

13. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 15, 79 zlokalizowanych w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz fakt wyznaczenia takiego kierunku dla części działki. 

14. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie częściowego 

nieuwzględnienia uwagi dotyczącej działek nr 41, 1958/5 zlokalizowanych w sołectwie Szydłów                              

w zakresie zmiany kierunku zagospodarowania terenu na zabudowę letniskową oraz zrezygnowanie                           

z kierunku zagospodarowania - zbiornik małej retencji oraz zieleń z uwagi na konieczność dbałości                   

o ład przestrzenny. 

15. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie częściowego 

nieuwzględnienia uwagi dotyczącej działek nr 41, 1958/5 zlokalizowanych w sołectwie Szydłów                             

w zakresie zmiany kierunku zagospodarowania terenu na zabudowę letniskową oraz zrezygnowanie                                

z kierunku zagospodarowania - zbiornik małej retencji oraz zieleń z uwagi na konieczność dbałości                      

o ład przestrzenny. 

16. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 174/4 zlokalizowanej w sołectwie Jabłonica w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 

17. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 208 zlokalizowanej w sołectwie Jabłonica w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 

18. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 463 zlokalizowanej w sołectwie Potok w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na tereny leśne z uwagi na konieczność dbałości o ład przestrzenny                                   

i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych bez konieczności wprowadzania terenów leśnych 

w obszarze całej działki. 

19. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 182 zlokalizowanej w sołectwie Jabłonica w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 
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20. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 42 zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 

21. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 53 zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-zagrodową, usługową, siedliskową z uwagi na 

konieczność dbałości o ład przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, a także z uwagi na 

konieczność pozostawienie terenów, w ramach których występują złoża surowców naturalnych, 

wolnych od zabudowy. 

22. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 53 zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów rekreacyjnych jako kontynuacja wyznaczonej dla sąsiednich 

obszarów funkcji. 

23. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 370/1, 370/2, 370/3,  zlokalizowanych w sołectwie Grabki Duże w zakresie 

zmiany kierunku zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na 

konieczność dbałości o ład przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz 

fakt wyznaczenia takiego kierunku dla części działki. 

24. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 30  zlokalizowanej w sołectwie Potok w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 

25. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie częściowego 

nieuwzględnienia uwagi dotyczącej działek nr 41, 1958/5 zlokalizowanych w sołectwie Szydłów                              

w zakresie zmiany kierunku zagospodarowania terenu na zabudowę letniskową oraz zrezygnowanie                       

z kierunku zagospodarowania - zbiornik małej retencji oraz zieleń z uwagi na konieczność dbałości                       

o ład przestrzenny. 

26. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 192  zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na tereny sadownicze, upraw polowych i otwarte z uwagi na konieczność 

dbałości o ład przestrzenny i zachowanie wyznaczonego kompleksu leśnego. 

27. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 43 zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu z uwagi na konieczność dbałości o ład przestrzenny i zachowanie terenów 

otwartych, niezainwestowanych  i zachowanie wyznaczonego kompleksu leśnego. 

28. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 171  zlokalizowanej w sołectwie Jabłonica w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 

29. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 51 zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu z uwagi na konieczność dbałości o ład przestrzenny i zachowanie terenów 

otwartych, a także z uwagi na konieczność pozostawienia terenów, w ramach których występują złoża 

surowców naturalnych, wolnych od zabudowy. 
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30. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 26 zlokalizowanej w sołectwie Rudki w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny. 

31. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 74/3 i 75 zlokalizowanych w sołectwie Mokre w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu z uwagi na konieczność dbałości o ład przestrzenny i zachowanie terenów 

otwartych, niezainwestowanych  i zachowanie istniejącego kompleksu leśnego. 

32. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 9/10 i 9/13 zlokalizowanych w sołectwie Mokre w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu  z uwagi na konieczność dbałości o ład przestrzenny. 

33. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 107 zlokalizowanej w sołectwie Wola Żyzna w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu i likwidacji wyznaczonej drogi z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz zapewnienia dojazdu dla wyznaczonych kompleksów przeznaczonych do zabudowy.   

34. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 117 i 119 zlokalizowanych w sołectwie Żyzna w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu  na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny.       

35. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 1242 zlokalizowanej w sołectwie Szydłów w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu  na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny.      

36. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 60, 61, 63 zlokalizowanych w sołectwie Gacki w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 

37. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie częściowego 

nieuwzględnienia uwagi dotyczącej działki nr 129 zlokalizowanej w sołectwie Potok oraz 73 i 54/4 

zlokalizowanych w sołectwie Osówka w zakresie zmiany kierunku zagospodarowania terenu na tereny 

leśne z pozostawieniem istniejącej zabudowy z uwagi na konieczność dbałości o ład przestrzenny oraz 

wyznaczanie zwartych kompleksów leśnych.      

38. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 22 zlokalizowanej w sołectwie Osówka w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 

39.  Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 22 zlokalizowanej w sołectwie Osówka w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługowej z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 

40. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 22 i 24 zlokalizowanych w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, a także z uwagi na konieczność pozostawienie terenów,                          

w ramach których występują złoża surowców naturalnych, wolnych od zabudowy. 

41. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 214/1 zlokalizowanej w sołectwie Grabki Duże w zakresie zmiany kierunku 
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zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz wyznaczanie zwartych kompleksów leśnych.      

42. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 271 i 419 zlokalizowanych w sołectwie Gacki w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu w obszarze 100 m od drogi z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych. 

43. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 355 i 49 zlokalizowanych w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz wyznaczanie zwartych kompleksów leśnych.      

44. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 1868/1 zlokalizowanej w sołectwie Szydłów w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz wyznaczanie zwartych kompleksów terenów usług aktywności gospodarczej co 

powoduje również brak możliwości mieszania funkcji kolizyjnych czy konfliktowych. 

45. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 108 zlokalizowanej w sołectwie Potok, przysiółek Księża - Niwa w zakresie 

sporządzenia miejscowego planu z uwagi na prowadzoną odmienną procedurę dotyczącą sporządzenia 

studium, której dotyczy złożona uwaga.  

46.  Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 107/1 zlokalizowanej w sołectwie Potok, przysiółek Księża - Niwa w zakresie 

sporządzenia miejscowego planu z uwagi na prowadzoną odmienną procedurę dotyczącą sporządzenia 

studium, której dotyczy złożona uwaga.       

47. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 5/6 zlokalizowanej w sołectwie Potok, przysiółek Księża - Niwa w zakresie 

sporządzenia miejscowego planu z uwagi na prowadzoną odmienną procedurę dotyczącą sporządzenia 

studium, której dotyczy złożona uwaga.  

48. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 107/2 zlokalizowanej w sołectwie Potok, przysiółek Księża - Niwa w zakresie 

sporządzenia miejscowego planu z uwagi na prowadzoną odmienną procedurę dotyczącą sporządzenia 

studium, której dotyczy złożona uwaga.  

49. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 148/3 i 147 zlokalizowanych w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz wyznaczanie zwartych kompleksów leśnych.    

50.  Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 644/2 zlokalizowanej w sołectwie Gacki w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługowej z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 

51. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 55 zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz wyznaczanie zwartych kompleksów leśnych.     

52. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 71/1, 71/2, 71/3 zlokalizowanych w sołectwie Gacki w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 
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53. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 167 zlokalizowanej w sołectwie Potok w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych. 

54. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 165 zlokalizowanej w sołectwie Potok w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych. 

55. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 190 i 417 zlokalizowanych w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych. 

56. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 103 zlokalizowanej w sołectwie Jabłonica w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt wyznaczenia takiego 

kierunku dla części działki. 

57. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 28/2, 29/2, 112, 113 zlokalizowanych w sołectwie Potok w zakresie zmiany 

kierunku zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługowej z uwagi na konieczność 

dbałości o ład przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych oraz fakt 

wyznaczenia takiego kierunku dla części działki. 

58. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 2258 zlokalizowanej w sołectwie Szydłów w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych. 

59. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 267/2 zlokalizowanej w sołectwie Gacki w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych. 

60. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 244/1 zlokalizowanej w sołectwie Szydłów w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz wartości kulturowe obszaru oraz fakt wyznaczenia takiego kierunku dla części działki. 

61. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 39 zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz wyznaczanie zwartych kompleksów leśnych.     

62. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 41 zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny oraz wyznaczanie zwartych kompleksów leśnych.     

63. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 148/3 zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie terenów otwartych, niezainwestowanych. 

64. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działek nr 91 i 2286 zlokalizowanych w sołectwie Szydłów w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na konieczność dbałości o ład 

przestrzenny i zachowanie wyznaczonej strefy od granicy cmentarza z uwagi na sprzeczność                                              
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z obowiązującymi przepisami, to jest z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 

25.08.1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na 

cmentarze. 

65. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów, w sprawie nieuwzględnienia uwagi 

dotyczącej działki nr 11/2 zlokalizowanej w sołectwie Solec w zakresie zmiany kierunku 

zagospodarowania terenu na możliwość budowy farmy fotowoltaicznej z uwagi na konieczność dbałości                              

o ład przestrzenny i zachowanie terenów wolnych od zabudowy oraz konieczność powtarzania 

procedury. 

 


