
 
UCHWAŁA NR XXV/243/2013 

RADY GMINY SZCZECINEK 

z dnia 20 maja 2013 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek 

dla obszaru działki nr 30/2 w obrębie ewidencyjnym Krągłe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

Nr 167, poz. 1759; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, 

poz. 1281; z 2012 r., poz. 567; z 2013 r. poz. 153.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445; z 2013 r. poz. 21, 

405), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XIV/128/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczeci-

nek dla obszaru działki nr 30/2 w obrębie ewidencyjnym Krągłe i po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek przyjęte uchwałą 

Nr VIII/45/99 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 lutego 1999 r., zmienione uchwałą Nr XII/102/2011 Rady 

Gminy Szczecinek z dnia 28 listopada 2011 r. i uchwałą Nr XXV/242/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 

20 maja 2013 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek 

dla obszaru działki nr 30/2 w obrębie ewidencyjnym Krągłe. 

2. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geodezyjnym Krągłe o powierzchni 0,57 ha. Granice obszaru 

objętego planem określa załącznik nr 1 do planu miejscowego w skali 1: 1000, zwany dalej rysunkiem planu. 

3. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki: 

1) rysunek planu miejscowego w obrębie Krągłe w skali 1: 1 000 - załącznik nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek - za-

łącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczecinek o sposobie realizacji, zapisanych w projekcie planu miejscowego 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania - załącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczecinek o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego planem miejscowym - załącznik nr 4. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 lipca 2013 r.

Poz. 2572



Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 określa: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-
gospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 

§ 3. Na rysunku planu wyznacza się: 

1) oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu, do których należą: 

a) granica obszaru objętego planem miejscowym, 

b) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym R - teren rolniczy z dopuszczeniem lokalizacji in-
frastruktury technicznej, dróg eksploatacyjnych siłowni wiatrowych z zakazem lokalizacji zabudowy 
przeznaczonej na stały pobyt ludzi; 

2) oznaczenia graficzne informacyjne, do których należy sieć energetyczna 0,4 kV wraz ze strefą ograniczo-
nego użytkowania. 

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest użyte określenie siłownia wiatrowa należy przez to rozumieć budowla 
składająca się z niezbędnych urządzeń technicznych do produkcji energii elektrycznej, wykorzystująca do tego 
celu siłę wiatru oraz związana bezpośrednio z budowlą infrastruktura techniczna. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

§ 5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: 1R ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: teren rolniczy z dopuszczeniem lokalizacji infrastruktury technicznej, dróg eksplo-
atacyjnych siłowni wiatrowych z zakazem lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy - 
dopuszcza się geodezyjne wydzielenie terenów zainwestowanych związanych z budową stacji elektroenerge-
tycznych, urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem elektrowni, oraz dróg technologicznych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) należy zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby, a po zakończeniu budowy i montażu na obszarach nie 
przeznaczonych do zainwestowania przywrócić dotychczasowy sposób użytkowania terenu, 

b) nie należy dopuszczać do zanieczyszczania powierzchni ziemi oraz wód podziemnych i głównych zbior-
ników wód podziemnych, 

c) należy uwzględnić reżimy ochronne wynikające z przepisów odrębnych dotyczących obszaru czwarto-
rzędowo - trzeciorzędowego głównego zbiornika wód podziemnych Nr 126 - Zbiornik Szczecinek; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku 
odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska arche-
ologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, 
wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Szczecinek; 
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5) zasady dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - na tere-

nie nie występują przestrzenie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym; 

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-

stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - nie wymaga ustaleń; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - nie 

wymaga ustaleń; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 

b) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych, 

c) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, roz-

dzielni elektroenergetycznych Sn, trafostacji oraz dróg i placów serwisowych związanych z eksploatacją 

siłowni wiatrowych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) ustala się zakaz zalesień i lokalizacji nowych oczek wodnych oraz budowy wszelkich obiektów naziem-

nych nie związanych z funkcjonowaniem zespołu elektrowni wiatrowych, za wyjątkiem obiektów infra-

struktury technicznej; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi takie jak 

maszty do pomiaru wiatru, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazociągi, kablowe i napowietrzne linie 

elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, sieci i urządzenia z zakresu 

łączności publicznej i inne, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej przylegającej do obszaru planu, 

c) parametry techniczne zjazdów z dróg wewnętrznych kształtować zgodnie z zasadami i procedurami 

określonymi w przepisach odrębnych na etapie sporządzania projektu budowlanego, 

d) nawierzchnie placów i dróg technologicznych - utwardzone lub uszlachetnione, 

e) sieci nadziemne i podziemne prowadzone wzdłuż dróg publicznych należy sytuować w odległości okre-

ślonej odrębnymi przepisami, 

f) nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - do czasu re-

alizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem; 

11) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 1% od wzrostu wartości nieruchomości. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 6. Dla obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia uchwały Nr VIII/53/2007 Rady Gminy 

Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2007 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 78, poz. 1240), zmienionego 

uchwałą Nr XII/103/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-

morskiego z 2011 r. Nr 155, poz. 3244). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczecinek. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Stanisław Zdunek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/243/2013 

Rady Gminy Szczecinek 

z dnia 20 maja 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/243/2013 

Rady Gminy Szczecinek 

z dnia 20 maja 2013 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/243/2013  

Rady Gminy Szczecinek  

z dnia 20 maja 2013 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH I FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI 

O FINANSACH PUBLICZNYCH 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkań-

ców należą, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań własnych gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują: 

1) budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej; 

2) budowę sieci i urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną. 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.: ustawą o gospodarce 

nieruchomościami, ustawą Prawo Budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie 

gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony środowiska; 

2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej (w tym stacje trans-

formatorowe) lub ciepła realizowane będą w sposób określony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zmianami); 

3) inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji realizowane będą na podstawie ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zmianami); 

4) realizacja pozostałych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą przedmiotem umowy zaintere-

sowanych stron zgodnie z przepisami prawa. 

§ 3. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gmi-

ny, ujętych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami), oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zmianami), przy 

czym: 

1) przychody i wydatki (w tym nazwę zadań inwestycyjnych i źródło ich finansowania w okresie wieloletnim) 

ustalane są przez Radę Miejską w Brusach i corocznie w uchwale budżetowej oraz uchwale w sprawie wie-

loletniego planu inwestycyjnego; 

2) źródłem finansowania inwestycji gminnych są w całości lub w części: Budżet Gminy, źródła zewnętrzne 

(np.: fundusze strukturalne Unii Europejskiej, dotacje z budżetu państwa, źródła z Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne; 

3) mogą zostać pobrane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne. 

2. Termin i koszty budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci i urządzeń do zaopatrzenia 

w energię elektryczną zostaną określone przez Gminę w budżecie oraz wieloletnim planie inwestycyjnym. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/243/2013 

Rady Gminy Szczecinek 

z dnia 20 maja 2013 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY PLANU 

MIEJSCOWEGO GMINY SZCZECINEK DLA OBSZARU DZIAŁKI 30/2 

W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM KRĄGŁE 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla obszaru działki 

30/2 w obrębie ewidencyjnym Krągłe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do pu-

blicznego wglądu w dniach od 07.12.2012 r. do 31.12.2012 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 

planu rozwiązaniami została zorganizowana w dniu 18.12.2012 r., a termin 14 dni od dnia zakończenia okresu 

wyłożenia planu upłynął dnia 16.01.2013 r. W ustawowym terminie do projektu zmiany planu wniesiono na-

stępujące uwagi: 

1. zgłaszający uwagę: uwaga wniesiona przez osobę fizyczną; 

treść uwagi: Projekt planu zagospodarowania przestrzennego nie jest zgodny z obowiązującym studium 

uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego, gdyż w obowiązującym studium jest to działka zabudowa-

na na terenach rolnych bez możliwości lokalizowania infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem 

elektrowni wiatrowych. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niezgodny z zapisami obowiązującego 

studium gminy Szczecinek, które stwierdza, że „ustawa” mowa o ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym) nakłada bezsporny obowiązek stosowania w polityce przestrzennej zasad ekorozwoju. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera postanowienia dotyczące przeznacze-

nia gruntów do posadowienia infrastruktury technicznej, ale nie zostały sporządzone wyłącznie w tym celu, 

lecz przede wszystkim w celu umożliwienia lokalizacji siłowni wiatrowych na sąsiednich gruntach, organ nie 

uwzględnił katalogu wymagań zawartego w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym z dnia 27 marca 2003 r., nie wyjaśnił powodów, dla których tego nie zrobił. 

Założenia projektu planu są niezgodne z obowiązującym studium. Celem zmiany istniejącego planu zago-

spodarowania przestrzennego jest inwestycja w dużą energetykę wiatrową wymagająca przekwalifikowania 

gruntów rolnych na grunty przemysłowe, a studium określa te tereny jako grunty rolne podlegające ochronie 

przed rozproszoną zabudową. 

Niekorzystne jest dla gminy ze względów ekonomicznych sporządzanie miejscowego planu dla działki 30/2. 

Prognoza oddziaływania na środowisko powinna była dotyczyć całej planowanej inwestycji a nie tylko jej 

części. Nie wykazała w sposób obiektywny że nie będzie oddziaływania ustaleń planu na zamieszkujących 

w pobliżu ludzi. Prognoza w sposób tendencyjny kładzie akcent na konieczność rozwoju energetyki odnawial-

nej wynikająca z założeń planu wojewódzkiego oraz powiatu szczecińskiego, przemilczając fakt iż energetyka 

wiatrowa jest jedną z wielu możliwych źródeł odnawialnych, dokument świadomie nie przedstawia alternatywy 

dla wiatraków na danym terenie. 

Mapa 20 załącznik do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 predyscynuje teren Krągłe-

go do rozwoju geotermii a nie energetyki wiatrowej. 

Gmina próbuje ingerować zalecenia Ministra Zdrowia wydane na piśmie Departamentu Zdrowia Nr MZ-ZP-

Ś-078-21233-13/EM/12, które sugeruje odległość far wiatrowych od siedlisk ludzkich 2-4 km. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 

uzasadnienie: Określanie kierunków rozwoju przestrzennego oraz zasad polityki przestrzennej Gminy 

Szczecinek należy do zadań Wójta gminy. Wójt wyznaczając kierunki rozwoju przestrzennego gminy brał pod 

uwagę głównie dobro publiczne oraz warunki lokalne. 

Odnosząc się do zarzutów należy wskazać, że obecnie trwa procedura sporządzania zmiany studium, w któ-

rym zostanie zachowana zgodność przedmiotowego planu z przeznaczeniem w studium. Planowana inwestycja 

pozwoli na realizację założonych w Studium Gminy Szczecinek kierunków rozwoju, a tym samym umożliwi 

realizację polityki przestrzennej. 
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Ponadto plan miejscowy nie jest dokumentem wyjaśniającym, tylko dokumentem, w którym określa się ro-

dzaj przeznaczenia i zagospodarowania terenu. 

Należy również nadmienić, że planowane przeznaczenie terenu to tereny rolnicze, a więc nie będzie ono 

wymagało zgody na wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Szereg zastrzeżeń dotyczących ochrony i przekształcania środowiska są bezpodstawne, gdyż przedmiotowy 

teren przeznaczony zostanie na tereny rolnicze, które nie będą naruszać zasad ochrony środowiska oraz nie 

wpłyną na pogorszenie środowiska przyrodniczego. 

Procedura sporządzania miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko została sporządzona 

zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 

a więc zostały wprowadzone wystarczające wytyczne dla planowanego przeznaczenia. Analiza oddziaływania 

została przeprowadzona w trakcie sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko. 

Warto podkreślić fakt, że projekt przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oraz prognoza oddziaływania na środowisko zostały pozytywnie zaopiniowane oraz uzgodnione przez szereg 

instytucji wymaganych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który nie stwierdził negatywnego wpływu na środowisko ustaleń 

zawartych w projekcie planu miejscowego. Otrzymując pozytywne stanowisko organów opiniujących i uzgadnia-

jących, stwierdzono że zamierzenia określone w planie miejscowym nie będą kolidowały w rozwoju gminy, 

oraz nie będą negatywnie wpływać na tereny przyległe. Natomiast pismo Ministra Zdrowia Nr MZ-ZP-Ś-078-

21233-13/EM/12 nie jest dokumentem prawnym, który obliguje do zastosowania jego treści w planie miejsco-

wym. Uznając zalecenia powyższego dokumentu naruszyłoby to zasady sporządzania planu miejscowego. 

2. zgłaszający uwagę: uwaga wniesiona przez osobę fizyczną; 

treść uwagi: Błędne zakreślenie przedmiotowe zmiany planu i wadliwe przygotowanie prognozy oddziały-

wania na środowisko. Procedura planistyczna oraz prognoza oddziaływania na środowisko powinna objąć całe 

przedsięwzięcie. 

Brak analizy jakie możliwości inwestycyjne stworzy zmiana przeznaczenia terenu dotycząca działki 30/2 

Krągłe oraz jaki obszar zostanie objęty oddziaływaniem potencjalnych inwestycji. Analiza znaczącego oddzia-

ływania na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi wynikającego z wprowadzenia planowanej zmiany. 

Wskazać potencjalne tereny na których będzie możliwa lokalizacja podziemnych i naziemnych sieci i urzą-

dzeń infrastruktury technicznej, rozdzielni elektroenergetycznych SN, trafostacji, dróg i placów serwisowych 

związanych z eksploatacją siłowni wiatrowych, ponieważ dana infrastruktura stwarza możliwość rozwoju elek-

trowni wiatrowych. 

Wskazać że tereny otaczające działkę 30/2 są odpowiednie dla rozwoju energetyki wiatrowej, niezbędna jest 

analiza oddziaływania ich na środowisko w kolejnych etapach budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji. 

Organ w sztuczny sposób dzieli zakres prac planistycznych co zaburza ocenę oddziaływania na środowisko. 

Organy planistyczne działają wyłącznie w celu ograniczenia możliwości obrony praw mieszkańców. 

Ustalenie terenu rzeczywiście objętego zamierzeniem inwestycyjnym który stanowi funkcjonalną całość po-

winno być podstawą do zakresu planu zagospodarowania, który powinien ulec zmianie i na tej podstawie win-

no się zakreślić zakres prognozy oddziaływania na środowisko. Błędne postępowanie organu planistycznego 

stanowi naruszenie wspólnotowych zasad oceny oddziaływania na środowisko - art. 174 traktatu WE. 

Nie załączono do prognozy opracowania ekofizjograficznego sporządzonego dla działki 30/2. 

Prognoza powinna obejmować pogłębioną analizę zagrożeń dla różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

w celu ochrony siedlisk tych gatunków. 

W prognozie powinny być opisane metodologie, wg których wykonywano poszczególne analizy oraz kryte-

ria według których były wyciągane wnioski - tego aspektu nie zawiera przygotowane opracowanie. 

Zignorowano założenia polityki lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze województwa zachodniopo-

morskiego. 

Prognoza nie określa wpływu ustaleń zmiany planu na cele i przedmiot ochrony oraz integralność zlokalizo-

wanych w sąsiedztwie zaplanowanego umiejscowienia elektrowni wiatrowych obszarów Natura 2000. 
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W prognozie zaniechano rozpoznania zasobów krajobrazowych, nie sporządzono studium krajobrazowego. 

Organ zaniechał przeprowadzenia badań wietrzności terenu. 

W prognozie błędnie została dokonana ocena problemów ochrony środowiska - ograniczenie jej tylko do 

działki 30/2. 

W prognozie zaniechano przedstawienia wariantów alternatywnych dla planowanego zagospodarowania. 

W prognozie oddziaływania na środowisko nie określono prawidłowo i realnie przewidywanych znaczących 

oddziaływań projektowanych zmian na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. 

Niedostatecznie określono zakres najważniejszych przekształceń środowiska. 

Zaproponowane w prognozie rozwiązania ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko są zbyt 

ogólne, nieprecyzyjne, niemożliwe do wykonania. 

Brak analizy wariantowej dla proponowanego zagospodarowania terenu. 

W prognozie brak analizy oddziaływań skumulowanych, nie odwołano się do powiązań planów i prognoz. 

Streszczenie w języku niesprecyzowanym powinno odnosić się do każdego z działów i podrozdziałów, od-

zwierciedlać całość opracowania. 

W prognozie oddziaływania na środowisko ograniczono się jedynie do oceny oddziaływania na środowisko 

planowanej zmiany planu do terenu działki. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 

uzasadnienie: Szereg zastrzeżeń dotyczących ochrony i przekształcania środowiska są bezpodstawne, gdyż 

przedmiotowy teren przeznaczony zostanie na tereny rolne, które nie będą naruszać zasad ochrony środowiska 

oraz nie wpłyną na pogorszenie środowiska przyrodniczego. 

Procedura sporządzania miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko została sporządzona 

zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 

a więc zostały wprowadzone wystarczające wytyczne dla planowanego przeznaczenia. Analiza oddziaływania 

została przeprowadzona w trakcie sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko. 

Projekt przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływa-

nia na środowisko zostały pozytywnie zaopiniowane oraz uzgodnione przez szereg instytucji wymaganych 

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska, który nie stwierdził negatywnego wpływu na środowisko ustaleń zawartych w projekcie 

planu miejscowego. Otrzymując pozytywne stanowisko organów opiniujących i uzgadniających, stwierdzono 

że zamierzenia określone w planie miejscowym nie będą kolidowały w rozwoju gminy, oraz nie będą negatyw-

nie wpływać na tereny przyległe. 

Przy przekazywaniu projektu zmiany planu wraz z prognozą do opiniowania i uzgadniania przez wymienio-

ne w ustawie o planowaniu instytucje nie ma obowiązku organ dołączać opracowania ekofizjograficznego. Jest 

ono dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy w dokumentacji formalno - prawnej. 

3. zgłaszający uwagę: organizacja pozarządowa; 

treść uwagi: W prognozie oddziaływania na środowisko zaniechano przedstawienia wariantów alternatyw-

nych dla planowanego przedsięwzięcia; błędnie została dokonana ocena problemów ochrony środowiska istot-

nych dla realizacji zamierzeń planu w aspekcie obszarów podlegających ochronie - obszaru specjalnej ochrony 

ptaków „Ostoja Drawska”, specjalnego obszaru ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dorzecze Parsęty”; nie okre-

ślono prawidłowo i realnie przewidywanych znaczących oddziaływań projektowanych zmian na środowisko 

przyrodnicze i zdrowie ludzi; zaniechano rozpoznania zasobów krajobrazowych - nie sporządzono studium 

krajobrazowego uwzględniającego powiązania widokowe, błędnie został odzwierciedlony stan rzeczywisty, 

ograniczono się jedynie do oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany planu jedynie do terenu 

działki, której zmiana dotyczy. 

Prognoza oddziaływania na środowisko nie spełnia minimalnych wymogów; nie jest pełna ani wyczerpująca. 
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Projekt planu sporządzany jest w związku z potrzebami inwestorów zewnętrznych zamierzających umiej-

scowić na przedmiotowym terenie park elektrowni wiatrowych. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 

uzasadnienie: Szereg zastrzeżeń dotyczących ochrony i przekształcania środowiska są bezpodstawne, gdyż 

przedmiotowy teren przeznaczony zostanie na tereny rolnicze, które nie będą naruszać zasad ochrony środowi-

ska oraz nie wpłyną na pogorszenie środowiska przyrodniczego. 

Procedura sporządzania miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko została sporządzona 

zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 

a więc zostały wprowadzone wystarczające wytyczne dla planowanego przeznaczenia. Analiza oddziaływania 

została przeprowadzona w trakcie sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko. 

Projekt przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływa-

nia na środowisko zostały pozytywnie zaopiniowane oraz uzgodnione przez szereg instytucji wymaganych 

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska, który nie stwierdził negatywnego wpływu na środowisko ustaleń zawartych w projekcie 

planu miejscowego. Otrzymując pozytywne stanowisko organów opiniujących i uzgadniających, stwierdzono 

że zamierzenia określone w planie miejscowym nie będą kolidowały w rozwoju gminy, oraz nie będą negatyw-

nie wpływać na tereny przyległe. 
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