
UCHWAŁA NR XXV/322/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łask 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378) oraz w związku 
z uchwałą Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Łask uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodrowania przestrzennego 
Gminy Łask, przyjętego uchwałą Nr LIII/594/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 
2018 r.  

2. Integralną częścią uchwały są: 
1) część tekstowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Łask zawierająca uwarunkowania rozwoju gminy i ustalenia określające kierunki 
zagospodarowania przestrzennego - politykę przestrzenną gminy, stanowiąca załącznik Nr 1; 

2) rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask - 
kierunki rozwoju przestrzennego, sporządzony na mapie w skali 1:10 000, stanowiący załącznik 
Nr 2; 

3) rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask - 
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, sporządzony na mapie w skali 1:10 000, 
stanowiący załącznik Nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask, stanowiące załacznik Nr 4. 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/322/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 28 października 2020 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask wniesionych podczas wyłożenia do 

publicznego wglądu 

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask 
był przedmiotem wyłożenia do publicznego wglądu w okresie 23 września do 14 października 2019 r. 
z możliwością składania uwag do 5 listopada 2019 r. W czasie wyłożenia projektu zmiany Studium 
oraz w ustalonym terminie składania uwag, do Burmistrza Łasku wpłynęło 5 uwag. Jedna z nich 
została przez Burmistrza Łasku uwzględniona w całości, jedna została odrzucona, trzy zostały 
rozstrzygnięte jako bezzasadne. Projekt zmiany Studium uwzględnia bowiem treści podniesione 
w uwagach (możliwość realizacji na wskazanych w uwagach działkach zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności). 

Po upłynięciu ustalonego terminu składania uwag do Burmistrza Łasku wpłynęło 10 uwag. 
Burmistrz Łasku zdecydował o rozpatrzeniu tych uwag, zostały one uwzględnione w części. 

Burmistrz Łasku rozpatrzył złożone w terminie uwagi w dniu 15 listopada 2019 r. Uwagi, które 
wpłynęły po terminie zostały rozpatrzone w dniu 16 grudnia 2019 r. 

Rozstrzygnięcie uwag złożonych w trakcie wyłożenia oraz w ustalonym terminie do składania 
uwag: 

Uwaga dotycząca przeznaczenia: działki nr ewid. 86 obręb 7, nr ewid. 181 obręb 5, nr ewid. 
16 obręb 2 położonych w Łasku pod przestrzeń publiczną. Data wpływu 5 listopada 2019 r. 

Rozstrzygnięcie Burmistrza Łasku: uwaga została odrzucona. Wnioskodawca złożył uwagi do 
terenów, dla których nie posiada prawa własności. Dla działki nr ewid. 181 obręb 5 obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który nie uwzględnia wnioskowanego 
przeznaczenia. Obecnie brak jest przesłanek do wskazania w Studium wnioskowanego przeznaczenia 
terenów. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łasku: uwaga została odrzucona. Wnioskodawca złożył uwagi 
do terenów, dla których nie posiada prawa własności. Dla działki nr ewid. 181 obręb 5 obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który nie uwzględnia wnioskowanego 
przenaczenia. Obecnie brak jest przesłanek do wskazania w Studium wnioskowanego przeznaczenia 
terenów. 

 Rozstrzygnięcie uwag złożonych po upłynięciu ustalonego terminu do składania uwag: 
Wpłynęło 10 uwag, każda z nich z tym samym zakresem merytorycznym co do terenu i treści, stąd 

zostały one zebrane razem i rozstrzygnięcie Burmistrza Łasku odnosi się do każdej z nich. Uwagi 
odnoszą się do terenu położonego w obrębie 6 w Łasku pomiędzy ul. Leśników Polskich, ul. Wojska 
Polskiego i granicą administracyjną miasta Łask. Studium określa dla tego terenu dwa warianty 
zagospodarowania: I wariant - podział na działki budowlane opierając się na koncepcji utworzenia 
miasta-ogrodu, II wariant - zachowanie obecnego użytkowania w formie lasu dostępnego publicznie. 
Skaładający uwagi wnioskują o wykreślenie ze Studium zapisu dotyczącego lasu dostępnego 
publicznie oraz pozostawienie jedynie wariantu I. Daty wpływu od 4 do 10 grudnia 2019 r. 

Rozstrzygnięcie Burmistrza Łasku: respektując prawo własności właścicieli działek, którzy 
złożyli uwagi, Burmistrz Łasku w części dokonał pozytywnego rozpatrzenia uwag. Została 
uwzględniona uwaga dotycząca usunięcia zapisu umożliwiającego użytkowanie obecnego terenu 

Id: B6FF16FD-C107-4D22-B186-6533E43AE504. Podpisany Strona 1



w formie lasu dostępnego publicznie. Pozostaną natomiast w Studium dwa warianty określajace 
przeznaczenie terenu z założeniem wyboru jednego z nich przez Radę Miejską w Łasku po 
przeprowadzeniu stosownych analiz.  

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łasku: respektując prawo własności właścicieli działek, 
którzy złożyli uwagi, Burmistrz Łasku w części dokonał pozytywnego rozpatrzenia uwag. Została 
uwzględniona uwaga dotycząca usunięcia zapisu umożliwiającego użytkowanie obecnego terenu 
w formie lasu dostępnego publicznie. Pozostaną natomiast w Studium dwa warianty określajace 
przeznaczenie terenu z założeniem wyboru jednego z nich przez Radę Miejską w Łasku po 
przeprowadzeniu stosownych analiz. 

 
  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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