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Załącznik nr 1  

do zarządzenia Nr 2/I2022 

Wójta Gminy Kawęczyn z 

dnia 12.01.2022 

 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW-KOLONIA - STREFA 

INWESTYCYJNA ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WW. PLANU 

 
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu odbyło się w okresie od 18.11.2021r. r. do 09.12.2021 r.: 

Termin wnoszenia uwag dotyczących wykładanego projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko określony w ogłoszeniu 

i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 24 grudnia 2021 r. 

W ww. terminie zostały złożone uwagi i pisma wyszczególnione w poniższym wykazie.  

 

Lp

. 

DATA 

WNIES

IENIA 

UWAG

I 

IMIĘ 

i NAZWISK

O 

lub NAZWA 

JEDNOSTKI 

TREŚĆ UWAGI 

(pełna treść uwag i pism 

znajduje się 

w dokumentacji 

planistycznej) 

OZNACZEN

IE 

NIERUCHO

MOŚCI 

KTÓREJ 

PRZEZNACZ

ENIE 

nieruchom

ości 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

WÓJTA GMINY 

KAWĘCZYN W SPRAWIE 

ROZPATRZENIA UWAGI 

DO PROJEKTU PLANU 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia 

dotyczące rozpatrzenia uwag 

i pism - w zakresie uwag 

uwzględnionych częściowo, 
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ORGANIZA

CYJNEJ 

(w dokume

ntacji 

planistyczne

j) 

DOTYCZY 

UWAGA 

(numery 

działek 

lub inne 

określenie 

terenu 

objętego 

uwagą) 

w projekcie 

planu 

UWAGA 

UWZGLĘD

NIONA 

UWAGA 

NIEUWZGL

ĘDNIONA 

uwzględnionych 

z zastrzeżeniem, 

nieuwzględnionych, 

nieuwzględnionych 

z zastrzeżeniem) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1.

1 

22.12.

2021r. 

Beata 

Frontczak-

Skrzypińska 

Przepis art. 32 u.p.z.p. 

nakłada na wójta, 

burmistrza lub prezydenta 

miasta obowiązek 

dokonania analizy zmian w 

zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy oraz 

przygotowywania 

wieloletnich programów 

prac nad sporządzaniem 

tych planów w związku z 

ustaleniami studium, 

dz. nr 

ewid. 

164, 165, 

166 

Obręb 

Marianów-

Kolonia 

nieruchom

ość 

znajduje 

się poza 

granicami 

planu 

--- NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Treść uwagi nie kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani 

nie zawiera konkretnych 

propozycji jego zmiany. 

Ponadto informuje się, iż 

zgodnie z przepisami Wójt 

winien przekazać radzie gminy 

wyniki analizy zmian 

w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy, po 

uzyskaniu opinii gminnej komisji 

urbanistyczno-architektonicznej, 
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planowanymi inwestycjami 

celu publicznego, 

decyzjami o ustaleniu 

warunków zabudowy oraz 

wnioskami dotyczącymi 

sporządzenia lub zmiany 

planu miejscowego. 

Ponadto przepis ten w ust. 

2 zobowiązuje wójta, 

burmistrza lub prezydenta 

miasta do przekazania 

Radzie gminy 

(przynajmniej raz w czasie 

kadencji) analiz i ocen, o 

których mowa powyżej, 

wraz z opinią o tym 

materiale sporządzoną 

przez gminną komisję 

urbanistyczno- 

architektoniczną. Rada 

gminy podejmuje uchwałę 

w sprawie aktualności 

co najmniej raz w czasie 

kadencji rady. Ostatnie wyniki 

przyjęto Uchwałą Nr 

XXXIII/226/2017 Rady Gminy 

Kawęczyn z dnia 29.09.2017r. w 

sprawie oceny aktualności 

studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego, tj. w 

poprzedniej kadencji w związku 

z powyższym uznaje się ją na 

dzień dzisiejszy za aktualną do 

momentu ponownego 

wypełnienia powyższego 

obowiązku przez władze gminy. 
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studium i planów 

miejscowych, a w 

przypadku uznania ich za 

nieaktualne, w całości lub 

w części, podejmuje 

działania, o których mowa 

w art. 27 (ust. 2). Przy 

podejmowaniu uchwały, o 

której mowa w ust. 2, rada 

gminy bierze pod uwagę w 

szczególności zgodność 

studium albo planu 

miejscowego z wymogami 

wynikającymi z art. 10 ust. 

1 i 2, art. 15 oraz art. 16 

ust. 1 (ust. 3). Z 

powyższego wynika 

konieczność dokonania 

analizy aktualności studium 

i obowiązujących 

miejscowych planów 

zagospodarowania 
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przestrzennego 

przynajmniej raz w ciągu 

kadencji, a Rada gminy, w 

oparciu o wyniki analizy 

sporządzonej przez wójta, 

podejmuje uchwałę w tej 

sprawie, która inicjuje 

procedurę zmierzającą do 

zmiany studium lub planu 

miejscowego. Nie można 

zatem przystąpić do 

uchwalenia MPZP 

(zwłaszcza tylko w 

określonej części) bez 

uprzedniego dokonania raz 

w ciągu kadencji, analizy 

aktualności studium i 

obowiązujących 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego. Jeżeli 

dotychczas nie 
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sporządzono takiej analizy 

przez władze Gminy 

Kawęczyn to powoduje to 

obecnie obowiązek 

pełnego opracowania 

aktualizacji całego Studium 

oraz MPZP wraz z 

bilansami oraz audytem 

krajobrazowym dla całej 

Gminy Kawęczyn. 

1.

2 

Jeżeli Wójt Gminy 

Kawęczyn nie sporządzał 

analiz zmian 

w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy oraz 

nie przygotowywał 

wieloletnich programów 

prac nad sporządzaniem 

tych planów w związku z 

ustaleniami studium, 

planowanymi Inwestycjami 

celu publicznego, 

--- NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Treść uwagi nie kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani 

nie zawiera konkretnych 

propozycji jego zmiany. 

Wójt Gminy Kawęczyn 

przygotował stosowną analizę. 

W wyniku obowiązującej analizy 

ustalono, iż należy podjąć 

działania na rzecz opracowania 

nowych miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 
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decyzjami o ustaleniu 

warunków zabudowy oraz 

wnioskami dotyczącymi 

sporządzenia lub zmiany 

planu miejscowego i nie 

przedstawił jej Radzie 

Gminy Kawęczyn oraz 

jeżeli Rada Gminy 

Kawęczyn nie zobowiązała 

Wójta Gminy Kawęczyn do 

przestrzegania przepisu 

art. 32 u.p.z.p., to zachodzi 

konieczność przystąpienia 

do sporządzenia analizy 

zmian w 

zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy oraz 

przygotowywania 

wieloletnich programów 

prac nad sporządzaniem 

tych planów w tym 

złożonymi dotychczas 

ofertowych na obszarze gminy 

Kawęczyn. Wykonana analiza 

zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy Kawęczyn 

wykazała konieczność 

sukcesywnego podejmowania 

prac nad nowymi planami 

miejscowymi. 
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wszystkimi wnioskami 

dotyczącymi sporządzenia 

lub zmiany planu 

miejscowego (także 

wszystkimi wnioskami 

dotyczącymi zmiany 

studium zagospodarowania 

przestrzennego), przed 

przystąpieniem do 

opracowania 

przedmiotowego 

„Miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

miejscowości Marianów-

Kolonia-Strefa 

inwestycyjna"). 

1.

3 

W przedłożonym 

uzasadnieniu do projektu 

planu brak jest odniesienia 

się do zgodności z 

wynikami analizy, o której 

--- NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Treść uwagi nie kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani 

nie zawiera konkretnych 

propozycji jego zmiany. 
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mowa w art. 32 ust. 1 

ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym, wraz z datą 

uchwały rady gminy, o 

której mowa w art. 32 ust. 

2, stosownie do przepisu 

ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Treść uwagi zawiera informację 

o braku odniesienia 

w uzasadnieniu do projektu 

planu, co do zgodności z 

wynikami analizy. Uzasadnienie 

do uchwały Rady jest 

dokumentem przygotowywanym 

przez Wójta Gminy przed 

uchwaleniem projektu planu. 

Kwestia ta nie wpływa – na 

obecnym etapie procedury - w 

żaden sposób na ustalenia 

projektu planu.  

1.

4 

Czy w obowiązującym 

studium Rada gminy 

określiła obszary 

wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, 

objęte projektem 

„Miejscowego planu 

--- NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Treść uwagi nie kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani 

nie zawiera konkretnych 

propozycji jego zmiany, a 

jedynie zapytanie. 

Obowiązujące Studium zostało 

opracowane i uchwalone, jest 

ono dokumentem 

obowiązującym. Stanowi 
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zagospodarowania 

przestrzennego w 

miejscowości Marianów-

Kolonia -Strefa 

inwestycyjna". 

Przepis art. 14 ust. 3 

u.p.z.p. nie precyzuje, o 

jaki ‘'cały obszar 

wyznaczony w studium" 

konkretnie chodzi, a 

ustawa wymienia wiele 

różnych obszarów, np. w 

art. 10 ust. 2 u.p.z.p. 

Należy jednak stwierdzić, 

że unormowanie to 

nawiązuje do treści art. 10 

ust. 2 pkt 9 u.p.z.p., 

stanowiącego o obowiązku 

określania w studium 

obszarów, dla których 

gmina zamierza sporządzić 

miejscowy plan 

podstawę do opracowania 

planów miejscowych. Na 

podstawie tego Studium 

opracowywane są wszystkie 

plany miejscowe na terenie 

gminy Kawęczyn. Zapisy 

m.p.z.p. winny być zgodne z 

zapisami Studium. W myśl tej 

zasady opracowano omawiany 

plan miejscowy. Jest on zgodny 

z zapisami obowiązującego 

Studium. 

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta 

Gminy Kawęczyn, Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego 

wydał decyzję znak: Dr-

I.7151.72.2021, uwzględniając 

pozytywną opinię Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej nr G/59/2021, 

znak pisma 

WIR.BW.MC.2981.2021 i wyraził 

zgodę na zmianę przeznaczenia 
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zagospodarowania 

przestrzennego, w tym 

obszary wymagające 

zmiany przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i 

nieleśne. Oznacza to, iż w 

studium rada gminy ma 

obowiązek określić obszary 

wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, a 

następnie obszary te 

uwzględniać przy 

podejmowaniu uchwały o 

przystąpieniu do 

sporządzania planu 

miejscowego. 

na cele nieleśne gruntów 

leśnych niestanowiących 

własności Skarbu Państwa o 

łącznej powierzchni 1,7560 ha 

na działkach o nr ewid.: 156/2, 

157/2, 158/2, 159/2, 161/2, 

162/2 obręb Marianów-Kolonia.  

1.

5 

Czy uzyskano opinię 

właściwej Izby rolniczej w 

sprawie zmiany 

--- NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Treść uwagi nie kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani 

nie zawiera konkretnych 
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przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, 

objęte projektem 

„Miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

miejscowości Marianów-

Kolonia - Strefa 

inwestycyjna". Jeżeli nie to 

należy o nią wystąpić i 

ponowić całą procedurę, o 

której mowa w art. 17 

u.p.z.p. 

 

propozycji jego zmiany, a 

jedynie zapytanie. 

Uzyskano opinię Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej nr G/59/2021, 

znak pisma 

WIR.BW.MC.2981.2021 w 

sprawie przeznaczenia na cele 

nieleśne gruntów leśnych 

niestanowiących własności 

Skarbu Państwa o łącznej 

powierzchni 1,7560 ha na 

działkach o nr ewid.: 156/2, 

157/2, 158/2, 159/2, 161/2, 

162/2 obręb Marianów-Kolonia.  

1.

6 

Czy uzyskano opinię 

dyrektora regionalnej 

dyrekcji lasów 

państwowych. 

--- NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Treść uwagi nie kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani 

nie zawiera konkretnych 

propozycji jego zmiany, a 

jedynie zapytanie. 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w  
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odpowiedzi na pismo Wójta 

Gminy Kawęczyn z dnia 7 

września 2021r. nr ROŚ-

GDP.67.22.1.2020 przesłała 

postanowienie znak: 

ZS.224.4.85.2021AS.  

1.

7 

Etapy procedury 

uchwalania miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego określa art. 

17 u.p.z.p. Zgodnie z tym 

przepisem, wystąpienie o 

zgodę na zmianę 

przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne (art. 

17 pkt 6 lit. c u.p.z.p.) 

następuje przed 

wyłożeniem projektu planu 

do publicznego wglądu 

(art. 17 pkt 9 u.p.z.p.). Co 

istotne, art. 17 u.p.z.p. 

--- 

 

NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Treść uwagi kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani 

nie zawiera konkretnych 

propozycji jego zmiany. 

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta 

Gminy Kawęczyn, Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego 

wydał decyzję znak: Dr-

I.7151.72.2021, uwzględniając 

pozytywną opinię Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej nr G/59/2021, 

znak pisma 

WIR.BW.MC.2981.2021 i wyraził 

zgodę na zmianę przeznaczenia 

na cele nieleśne gruntów 

leśnych niestanowiących 
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jednoznacznie wskazuje, 

że wymienione w nim 

czynności mają być 

dokonywane "kolejno”, tj. 

według przewidzianego w 

przepisie porządku. Z treści 

pisma Wójta gminy 

Kawęczyn z dnia 1.12,2021 

r. ROŚ-DIT.1431.2.2021 

wynika, że na dzień 1 

grudnia 2021 roku Gmina 

nie posiada zgody na 

zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i 

nieleśne w związku z 

uchwalaniem MPZP w 

miejscowości Marianów 

Kolonia. Zatem koniecznym 

jest powtórzenie 

procedury, o której mowa  

w art. 17 u.p.z.p. 

własności Skarbu Państwa o 

łącznej powierzchni 1,7560 ha 

na działkach o nr ewid.: 156/2, 

157/2, 158/2, 159/2, 161/2, 

162/2 obręb Marianów-Kolonia.  

Zgodnie z treścią ustawy 

wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta po 

podjęciu przez radę gminy 

uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania planu 

miejscowego kolejno 

występuje o opinie o 

projekcie planu, 

uzgodnienie projektu planu 

oraz zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, jeżeli 

wymagają tego przepisy 

odrębne, a następnie 

wprowadza zmiany 
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wynikające z uzyskanych 

opinii i dokonanych 

uzgodnień oraz ogłasza o 

wyłożeniu projektu planu 

do publicznego wglądu. Z 

daty wystąpienia Wójta 

Gminy Kawęczyn o 

wyrażenie zgody na 

przeznaczenie gruntów na 

cele nierolnicze i nieleśne 

oraz daty wyłożenia 

projektu planu do 

publicznego wglądu wynika, 

że czynności te wykonano 

kolejno. Powyższą 

procedurę uznaje się za 

poprawną i wypełnioną.  

1.

8 

Z części graficznej 

opracowania „Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego w 

miejscowości Marianów-

--- 

 

NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 

ustawy, który mówi, że w 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym uwzględnia 
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Kolonia - Strefa 

inwestycyjna", wynika że 

wyznaczono 

nieprzekraczalne linie 

zabudowy jedynie z trzech 

stron i to tylko tam gdzie 

zaplanowano drogi ( 

l.KDD,, l. KGD) nie do 

przyjęcia stanowisko, iż 

linie zabudowy muszą 

zostać wyznaczone 

obowiązkowo jedynie od 

strony dróg publicznych, 

dróg wewnętrznych i 

placów. Kwestie dotyczące 

linii zabudowy od dróg w 

przypadku braku planu 

miejscowego regulują 

przepisy § 4 ust. 3 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie sposobu 

się zwłaszcza wymagania 

ładu przestrzennego, w tym 

urbanistyki i architektury, 

linie zabudowy zostały w 

odpowiednim stopniu 

odsunięte od pasów 

drogowych na działkach lub 

ich częściach wolnych od 

zabudowy mając na celu 

zachowanie odpowiedniego 

korytarza drogowego 

zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Odległości nowej zabudowy od 

granic działek sąsiednich 

regulują obowiązujące 

powszechnie przepisy prawa, w 

szczególności przepisy 

warunków technicznym, jakim 

powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. Każda 

nieruchomość sąsiednia jest 
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ustalania wymagań 

dotyczących nowej 

zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

w przypadku braku 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 

164, poz. 1588). Natomiast 

wymóg określenia linii 

zabudowy w planie 

miejscowym, zawarty 

został w art. 15 ust. 2 pkt 

6 ustawy o p.z.p. oraz w § 

4 pkt 6 i § 7 pkt 8 

rozporządzenia w sprawie 

wymaganego zakresu 

projektu miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego. Pojęć tych 

nie można porównywać, 

ponieważ w przypadku, 

zatem chroniona na podstawie 

wyżej wymienionego przepisu. 

Ponadto wyjaśnia się, że 

również w tym zakresie 

projekt planu uzyskał 

pozytywne  stosownych 

organów administracji 

publicznej i nie zachodzi 

potrzeba wprowadzania 

zmian w tym zakresie. 
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gdy obowiązuje miejscowy 

pian zagospodarowania 

przestrzennego nie wydaje 

się decyzji o warunkach 

zabudowy (art. 4 ust. 2 

ustawy o p.z.p.). Na 

powyższe wskazuje 

również orzecznictwo, w 

tym np. wyrok 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w 

Warszawie z 1 kwietnia 

2015 r. w sprawie sygn. 

akt. Należy dokonać 

wyznaczenia 

nieprzekraczalnych linii 

zabudowy ze wszystkich 

stron. 

1.

9 

Z części graficznej 

opracowania „Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego w 

--- NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Treść uwagi nie kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani nie 

zawiera konkretnych propozycji 

jego zmiany, stanowi jedynie 
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miejscowości Marianów-

Kolonia - Strefa 

inwestycyjna", wynika że 

zasięg stref zieleni został 

przewidziany jedynie 

bezpośrednio od strony ( 

części zachodniej oraz 

części południowej) 

istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej 

(siedliskowej). Czy to 

oznacza, że zostały 

wyznaczone obszary 

ograniczonego 

użytkowania? 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego musi 

uwzględniać 

uwarunkowania dotyczące 

przeznaczenia objętych 

nim nieruchomości 

postulat dotyczący innej 

procedury zapisanej w innych 

przepisach, regulujących inne 

zagadnienia ochrony 

środowiska.  

Projekt planu wyznacza zasięg 

strefy zieleni, dla której 

obowiązują zapisy: 

W terenie 1.PU ustala się 

oznaczoną na rysunku planu 

zasięg strefy zieleni, dla której: 

nakazuje się wprowadzenie 

nasadzeń zieleni izolacyjnej w 

formie skupiska lub szpalerów 

drzew o zwartej strukturze; 

dopuszcza się nowe nasadzenia 

i uzupełnienia przy 

zastosowaniu zasad kompozycji 

oraz zróżnicowanego doboru 

gatunkowego roślin, z 

wyłączeniem elementów obcych 

krajobrazowo; 
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wynikające z rozstrzygnięć 

więżących dla danego 

obszaru. Dotyczy to także 

uchwały w sprawie 

utworzenia obszaru 

ograniczonego 

użytkowania. 

Przez obszary 

ograniczonego 

użytkowania należy 

rozumieć obszary 

utworzone na podstawie 

przepisów Prawa ochrony 

środowiska (p.o.ś.) 

Instytucja ta zastąpiła 

funkcjonujące strefy 

ochronne. De lege lata ani 

art. 135, ani art. 136 p.o.ś. 

nie definiują tego pojęcia, 

a wskazują jedynie, że 

tworzy się takie obszary 

dla oczyszczalni ścieków, 

zakazuje się lokalizacji 

zabudowy za wyjątkiem 

podziemnych sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, dojść 

i dojazdów. 

W granicach obszaru 

objętego planem nie 

występują obszary 

ograniczonego 

użytkowania. 

Konieczność zaś wykonania 

przeglądu ekologicznego w celu 

stwierdzenia lub nie potrzeby 

utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania, a 

więc stwierdzenia, że dla 

danego obiektu nie jest możliwe 

dotrzymanie określonych 

standardów jakości środowiska 

mimo zastosowania dostępnych 

rozwiązań, to procedura, która 

w każdym czasie będzie 
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składowisk odpadów 

komunalnych, 

kompostowni, tras 

komunikacyjnych, lotnisk, 

linii i stacji 

elektroenergetycznej oraz 

instalacji 

radiokomunikacyjnych, 

radionawigacyjnych i 

radiolokacyjnych, jeżeli z 

przeglądu ekologicznego 

albo z oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na 

środowisko wymaganej 

przepisami ustawy z 

3.10.2008 r. o 

udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na 

środowisko albo z analizy 

możliwa do wykonania, poza 

procedurą opracowania m.p.z.p. 

Ponadto wyjaśnia się, że projekt 

planu uzyskał pozytywne opinie 

i uzgodnienia stosownych 

organów administracji 

publicznej. 
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po realizacyjnej wynika, że 

mimo zastosowania 

dostępnych rozwiązań 

technicznych, 

technologicznych i 

organizacyjnych nie mogą 

być dotrzymane standardy 

jakości środowiska poza 

terenem zakładu lub 

innego obiektu (art. 135 

ust. 1 p.o.ś.) (w doktrynie i 

praktyce pojawiła się 

wątpliwość, czy przyczyny 

uzasadniające ustalenie 

obszaru ograniczonego 

użytkowania mogą wynikać 

tylko z wymienionych 

opracowań, czy też mogą 

być one zastąpione innymi 

porównywalnymi źródłami 

informacji. NSA w wyr. z 

4.11.2004 r., OSK 
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1151/04, OSP 2005, Nr 11, 

poz. 127, stanął na 

stanowisku, że w procesie 

tym mogą zostać 

wykorzystane wszystkie 

materiały równoważne z 

przeglądem ekologicznym. 

Tworząc obszar 

ograniczonego 

użytkowania, organy 

określają granice obszaru, 

a także ograniczenia w 

zakresie przeznaczenia 

terenu, wymagania 

techniczne dotyczące 

budynków oraz sposób 

korzystania z terenów, 

wynikające z postępowania 

w sprawie oceny 

oddziaływania na 

środowisko lub analizy 

porealizacyjnej albo 
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przeglądu ekologicznego. 

Granice obszaru powinny 

zostać wyznaczone w 

sposób precyzyjny i 

wytyczone na podstawie 

poświadczonej przez 

właściwy organ kopii mapy 

ewidencyjnej. 

Zanieczyszczenie gruntów 

rolnych, szczególnie 

usytuowanych wokół 

zakładów przemysłowych, 

może wpływać na 

dotychczasowy sposób 

zagospodarowania tych 

gruntów i utrudnia bądź 

uniemożliwia produkcję 

rolną. Dla gruntów 

położonych na obszarach 

ograniczonego 

użytkowania istniejących 

wokół zakładów 
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przemysłowych, a także 

dla innych gruntów 

zdewastowanych lub 

zdegradowanych 

położonych poza takimi 

obszarami opracowuje się 

plany gospodarowania na 

tych gruntach. 

Dlatego też w niniejszej 

sprawie konieczny wydaje 

się wykonanie przeglądu 

ekologicznego w celu 

stwierdzenia lub nie 

potrzeby utworzenia 

obszaru ograniczonego 

użytkowania, a więc 

stwierdzenie, że dla 

danego obiektu nie jest 

możliwe dotrzymanie 

określonych standardów 

jakości środowiska mimo 
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zastosowania dostępnych 

rozwiązań. 

1.

10 

Data części tekstowej 

listopad 2021 a części 

graficznej listopad 2021, 

Miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

miejscowości Marianów-

Kolonia , a prognoza cześć 

graficzna lipiec 

2021.Prognoza finansowa 

skutków uchwalenia planu 

załączona do odpowiedzi 

na wniosek o 

udostępnienie informacji 

publicznej Pisma Wójta z 

dnia 1.12.2021 r. ROŚ-

DIT.1431.2.2021 cześć 

graficzna została 

sporządzona w listopadzie 

2021 natomiast cześć 

--- NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

 

Treść uwagi nie kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani nie 

zawiera konkretnych propozycji 

jego zmiany, stanowi jedynie 

stwierdzenie dot. terminów 

opracowania dokumentów 

udostępnionych w różnych 

fazach opracowania projektu 

planu. 

Dokumenty sporządzane w 

ramach procedury sporządzanie 

projektu planu, są 

aktualizowane na bieżąco w 

miarę potrzeb i adekwatnie do 

etapu opracowania planu.  
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tekstowa została 

sporządzona w sierpniu 

2021. Oznacza to, że cześć 

tych dokumentów została 

sporządzona po wszczęciu 

procedury, o której mowa 

w art. 17 u.p.z.p. 

1.

11 

W projekcie „Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego 

w miejscowości Marianów-

Kolonia nie jest wykluczona 

budowa zakładów 

stwarzających zagrożenie 

dla życia lub zdrowia ludzi, 

a w szczególności 

zakładów stwarzających 

zagrożenie wystąpienia 

poważnej awarii 

przemysłowej, co 

stanowiło naruszenie 

przepisu art. 73 ust. 3, 3a i 

--- 

 

NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Uwaga bezzasadna. 

Zgodnie z § 6.  Ust. 11 projektu 

planu, w granicach obszaru 

objętego planem: zakazuje się 

lokalizowania zakładów 

stwarzających zagrożenie dla 

życia i zdrowia ludzi. Zapis ten 

jest jednoznaczny, wynikający z 

przepisów prawa. 
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4 Prawa Ochrony 

Środowiska. Kto o tym 

zadecydował i dlaczego? 

Ustawa z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym zawiera 

następujący zapis: w 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym uwzględnia 

się między innymi 

wymagania ochrony 

zdrowia oraz 

bezpieczeństwa ludzi i 

mienia. Istotną 

okolicznością jest również 

nie tylko to, że rozbudowa 

takich zakładów jest 

dopuszczalna jedynie pod 

warunkiem, że doprowadzi 

ona do ograniczenia 
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zagrożenia dla zdrowia 

ludzi, w tym ograniczenia 

wystąpienia poważnych 

awarii przemysłowych. 

Natomiast w§ 6 pkt 11 

projektu MPZP jest zapis, iż 

„ zakazuje się 

lokalizowania zakładów 

stwarzających zagrożenie 

dla życia i zdrowia ludzi", 

jest to niezrozumiały i 

bardzo nieostry zapis. 

Ponadto Komendant 

Powiatowy PSP w Turku 

zaopiniował negatywnie 

przedmiotowy projekt ( 

opinia z dnia 4.10.2021 PR 

H 0761.14.1.2021) z uwagi 

na brak zapisów 

wykluczających budowę 

zakładów stwarzających 

zagrożenie dla życia lub 
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zdrowia ludzi, a w 

szczególności zakładów 

stwarzających zagrożenie 

wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. 

Należy uzupełnić projekt 

MPZP o taki zapis. 

1.

12 

Należy także uzupełnić 

treść MPZP o kwestię 

dotyczącą 

przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę, 

niewystarczający jest zapis 

ogólny o konieczności 

uwzględnienia wymogów 

dotyczących 

przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę( § 13 

ust. 3 pkt.l c projektu 

MPZP),jeżeli funkcjonujący 

system wodociągów nie 

będzie w stanie zapewnić 

--- 

 

NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Proponowane zapisy 

uregulowane są przez 

przepisy odrębne i w 

związku z tym nie zachodzi 

możliwość i konieczność ich 

powielania w planie 

miejscowym. W planie 

miejscowym nie wprowadza 

się zapisów regulowanych 

już przez przepisy 

powszechnie obowiązujące. 

Ponadto wyjaśnia się, że projekt 

planu uzyskał pozytywne opinie 

i uzgodnienia stosownych 
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właściwego ciśnienia wody, 

czy została 

przeprowadzona analiza i 

badania, z których 

jednoznacznie wynika, że 

włączenie 

nowobudowanego odcinka 

wodociągu DN 100 do 

istniejącej sieci zapewni 

właściwe ciśnienie wody w 

hydrancie 

przeciwpożarowym na 

terenie planowanej 

inwestycji. 

organów administracji 

publicznej oraz gestorów sieci. 

 

1.

13 

W § 6 pkt 8 projektu MPZP 

jest zapis „w zakresie 

dopuszczalnego poziomu 

hałasu w środowisku teren 

obiektów produkcyjnych, 

składów, magazynów i 

usług (oznaczony 

symbolem l.PU), teren 

--- 

 

NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu winien być 

sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia 

Studium są wiążące dla 

organów gminy przy 

sporządzaniu planów 

miejscowych (art. 9 ust. 4 
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drogi głównej (oznaczonej 

symbolem od l.KDG) oraz 

teren drogi dojazdowej 

(oznaczonej symbolem 

l.KDD) nie podlegają 

ochronie 

akustycznej".Natomiast w 

Prognozie oddziaływania 

na środowisko dla potrzeb 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

miejscowości Maria nów-

Kolonia - strefa 

inwestycyjna opracowanej 

w lipcu I 2021 r. jest zapis; 

„Negatywne oddziaływanie 

wynikające ze wzrostu 

emisji spalin pochodzących 

z źródeł komunikacyjnych 

powinno być 

zminimalizowane przez 

ustawy). Zgodnie z kierunkami 

zagospodarowania 

przestrzennego określonymi w 

Studium, przedmiotowy teren 

położony jest w granicach 

terenu obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów i 

zabudowy usługowej. Teren 

znajdujący się poza granicami 

planu również w Studium ma 

takie samo przeznaczenie. 

W projekcie planu za zasadne 

uznano wyznaczenie strefy 

zieleni od istniejącej zabudowy, 

by możliwie zmniejszyć 

uciążliwość. Wyznaczanie dużo 

szerszej strefy zieleni od 

terenów o takim samym 

przeznaczeniu i możliwej 

uciążliwości jest bezzasadne. 

Dokumenty planistyczne nie 

zawierają sprzeczności.  
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zieleń wprowadzoną na 

terenach powierzchni 

biologicznie-czynnych. 

Dodatkowo w projekcie 

planu widnieją zapisy 

nakazujące „zapewnienie 

pokrycia zapotrzebowania 

cieplnego obiektów 

poprzez stosowanie paliw i 

technologii ekologicznych". 

W związku z tym realizacja 

projektu planu ograniczy 

do minimum wpływ na 

stan powietrza. Należy 

rozważyć wymóg 

wprowadzenia zieleni 

wysokiej, która będzie 

stanowić zarówno barierę 

akustyczną oraz filtrującą i 

zatrzymującą największe 

zanieczyszczenia 

powietrza. Jako barierę 

Zapisy projektu planu – w 

obecnym kształcie - wykluczają 

możliwość wystąpienia 

jakichkolwiek uciążliwości dla 

terenów sąsiednich. 
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akustyczną zieleń powinno 

się stosować zwłaszcza w 

miejscach najbliżej 

położonych zabudowań 

przeznaczonych do stałego 

pobytu ludzi zaś ze 

względu na funkcję 

oczyszczającą/filtrującą 

należy sytuować po stronie 

wschodniej danej 

inwestycji, ze względu na 

najczęstsze wiatry 

zachodnie na terenie 

gminy".(....) Obszar objęty 

projektem planu położony 

jest przy drodze krajowej 

nr 83. Narażony jest przez 

to na wzmożony hałas w 

obszarze opracowania. 

Teren projektu planu o 

symbolu PU ze względu na 

swoją powierzchnię i 
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dopuszczone funkcje, nie 

powinien stanowić źródła i 

lokalizacji obiektów 

uciążliwych akustycznie dla 

pozostałych terenów 

(strona 21 prognozy) 

Należy usunąć rozbieżności 

i wprowadzić do projektu 

MPZP zapisy dotyczące po 

pierwsze dużo szerszych 

stref zieleni a po drugie 

strefy te powinny 

przebiegać na całej 

długości od sony 

zachodniej i południowej . 

Na stronie 16 tej prognozy 

jest zapis: „Mając na 

uwadze uciążliwości 

związane z ruchem na 

drogach przy 

zagospodarowaniu 

konkretnych terenów 
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położonych wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych, należy w 

miarę możliwości 

wyznaczać pasy zieleni 

izolacyjnej lub 

zagospodarować tereny na 

nieprzeznaczone na stały 

pobyt ludzi. Kwalifikując 

teren do zabudowy 

przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi należy 

zastosować - odpowiednie 

do klasy drogi i stopnia 

obciążenia ruchem - 

odległości linii ich 

zabudowy. Wartości 

progowe poziomu hałasu 

od ruchu na drogach w 

terenach zabudowy 

mieszkaniowej wyrażone 

równoważnym poziomem 

dźwięku A w dB nie 
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powinny przekraczać 

wartości określonych w 

Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku 

(Dz.U. z 2007 r., nr 120, 

poz. 826)". 

1.

14 

Jak należy rozumieć 

stwierdzenie „Koszt 

budowy 

nowoprojektowanej drogi 

wpłynie pozytywnie na 

sytuację społeczną, 

ekonomiczna i gospodarczą 

oraz poprawi standard 

życia mieszkańców"(strona 

12 prognozy skutków 

finansowych uchwalenia 

planu). Nie można mówić o 

poprawie standardu życia 

--- 

 

NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Treść uwagi nie kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani 

nie zawiera konkretnych 

propozycji jego zmiany. 

Prognoza skutków finansowych 

uchwalenia planu jest tylko 

materiałem pomocniczym przy 

analizie ustaleń planu pod 

względem finansowym. Jej 

zapisy dotyczące poprawy 

standardu życia mieszkańców są 

oczywiste. Każda nowa 

wybudowana lub 
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mieszkańców skoro w 

Prognozie oddziaływania 

na środowisko dla potrzeb 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

miejscowości Marianów-

Kolonia ~ strefa 

inwestycyjna opracowanej 

w lipcu I 2021 r., 

zauważono, że 

„Najbardziej narażone 

zostaną gospodarstwa 

znajdujące się na wschód 

od ww. terenów gdyż 

przeważające wiatry na 

terenie gminy wieją od 

zachodu. Jednakże ze 

względu na wymóg 

stosowania ekologicznych 

źródeł pozyskiwania ciepła 

i energii obszary 

wyremontowana droga poprawi 

standard życia mieszkańców. 

Prognoza oddziaływania na 

środowisko rozstrzyga zaś inne 

kwestie. Nie ma zatem 

sprzeczności w tych 

dokumentach. 

Ponadto wyjaśnia się, że projekt 

planu uzyskał pozytywne opinie 

i uzgodnienia stosownych 

organów administracji 

publicznej. 

 



39 
 

mieszkaniowe znajdujące 

się w sąsiedztwie terenów 

P/U nie należą do 

narażonych na znaczące 

oddziaływanie tych 

obszarów. Również 

wzmożony transport 

materiałów do i z obszarów 

produkcyjnych będzie 

powodował wzrost 

natężenia hałasu i emisję 

zanieczyszczeń gazowych i 

pyłowych". Sprzeczność ta 

oznacza że dokumenty ten 

nie zostały sporządzone 

zgodnie z obowiązującą 

procedurą. Winny być one 

zaktualizowane. 

1.

15 

Obciążenia związane z 

kosztami urządzenia 

terenów publicznych. 

Skutkiem uchwalenia 

--- 

 

NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Treść uwagi nie kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani 

nie zawiera konkretnych 

propozycji jego zmiany. 
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miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego jest koszt 

urządzenia terenów 

publicznych. Niniejsze 

koszty związane będą z 

budową drogi gminnej 

1.KDD. Według wstępnego 

kosztorysu sporządzonego 

przez Urząd Gminy w 

Kawęczynie i na potrzeby 

budowy gminnej drogi 

dojazdowej objętej 

niniejszym planem 

oszacowano jej budowę na 

kwotę ok. 1 563 843 zł. 

Powyższa kwota zawiera 

drogę z niezbędną 

infrastrukturą 

towarzyszącą wraz z 

dokumentacją projektową, 

(strona 7 prognozy 

Prognoza skutków finansowych 

uchwalenia planu jest 

materiałem pomocniczym przy 

analizie ustaleń planu pod 

względem finansowym.  

Prognoza środowiskowa odnosi 

się do sieci rozdzielczych a nie 

do sieci ogólnodostępnych. W 

związku z powyższym zapisy 

prognozy środowiskowej nie są 

sprzeczne z zapisami prognozy 

finansowej. 

 

Ponadto wyjaśnia się, że projekt 

planu uzyskał pozytywne opinie 

i uzgodnienia stosownych 

organów administracji 

publicznej. 
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skutków finansowych 

uchwalenia planu). Na tej 

samej stronie w pkt 3.5. 

jest mowa , że „Teren 

objęty projektem planu 

jest wyposażony w 

infrastrukturę techniczną i 

w związku z uchwaleniem 

planu nie zaistnieje 

konieczność rozbudowy 

sieci infrastruktury. W 

związku z wyżej 

wymienionymi 

okolicznościami obciążenia 

związane z kosztami 

budowy infrastruktury 

technicznej nie wystąpią". 

Z drugiej zaś na stronie 23 

Prognozy oddziaływania na 

środowisko dla potrzeb 

miejscowego planu 

zagospodarowania 
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przestrzennego w 

miejscowości Marianów-

Kolonia - strefa 

inwestycyjna opracowana 

w lipcu I 2021 r.) jest zapis 

Dla ochrony wód należy 

ustalić zaopatrzenie w 

wodę z sieci gminnej 

poprzez budowę sieci 

rozdzielczej od istniejącej 

sieci wodociągowej 

zlokalizowanej poza 

granicami projektu planu. 

DI a czego występuje 

sprzeczność w tym 

zakresie, należy ją 

wyeliminować. 

1.

16 

Dlaczego w wyniku analizy, 

stwierdzono, iż zyski 

wynikające z naliczenia 

opłaty adiacenckiej nie 

wystąpią, (strona 9 

--- NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Treść uwagi nie kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani 

nie zawiera konkretnych 

propozycji jego zmiany. 
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prognozy skutków 

finansowych uchwalenia 

planu), skoro gmina będzie 

budowała infrastrukturę 

techniczną w tym drogi. 

 

Prognoza skutków finansowych 

uchwalenia planu jest 

materiałem pomocniczym przy 

analizie ustaleń planu pod 

względem finansowym. W 

ramach tego dokumentu 

przyjęto założenie, że nie 

wystąpią dodatkowe wpływy do 

budżetu z powodu pobierania 

ww. opłat. Założono bowiem, 

możliwość realizacji sieci 

rozdzielczych przez inwestorów. 

1.

17 

Zgodnie z zapisami Art. 36 

Ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym opłatę 

planistyczną ponosi 

właściciel lub użytkownik 

wieczysty, który zbywa 

nieruchomość w okresie 5 

lat od dnia, w którym plan 

--- NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Treść uwagi nie kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani 

nie zawiera konkretnych 

propozycji jego zmiany, a 

jedynie zawiera zapytanie. 

Prognoza skutków finansowych 

uchwalenia planu jest 

materiałem pomocniczym przy 

analizie ustaleń planu  
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zaczął obowiązywać. Jest 

ona naliczana w wysokości 

maksymalnie 30% od 

wzrostu wartości 

nieruchomości 

spowodowanej 

uchwaleniem bądź zmianą 

planu terenie obszaru 

objętym opracowaniem nie 

obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego. (...) W 

związku z powyższym, 

przyjęto, że zyski gminy 

wynikające z opłaty 

planistycznej nie wystąpią, 

(strona 9 prognozy 

skutków finansowych 

uchwalenia planu). Kto 

podjął taką decyzję i 

dlaczego, skoro w wyniku 

uchwalenia tego planu 

Opłata planistyczna może być 

pobierana jedynie w okresie 

pięciu lat od daty 

obowiązywania planu. W 

omawianym opracowaniu 

założono, że w tym okresie nie 

będzie zachodził na omawianym 

terenie obrót nieruchomościami. 

W przypadku gdy taki obrót 

nieruchomościami będzie 

występował gmina będzie 

realizowała swoje obowiązki 

ustawowe i naliczała stosowne 

opłaty. 
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skoro z pewnością 

właściciele będą zbywali 

działki a ich wartość będzie 

oczywiście dużo większa 

po uchwaleniu MPZP. 

Dlaczego Gmina nie będzie 

realizowała swoich 

dochodów, które jej się 

należą. 

1.

18 

Dlaczego w projekcie 

MPZP( § 13 ust. 3 pkt.6 a i 

b projektu MPZP), 

przewidziano jako zasadę

 „nakaz zasilania za 

pomocą sieci kablowych i 

napowietrznych linii 

elektroenergetycznych 

średniego napięcia 15 kV" 

a jako możliwy warunek 

„dopuszczenie zasilania w 

energię elektryczną w 

oparciu o odnawialne 

--- 

 

NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Zgodnie z § 6.  Ust. 11 

projektu planu, w granicach 

obszaru objętego planem: 

9) zakazuje się 

lokalizowania przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

w rozumieniu przepisów o 

ochronie środowiska, z 

wyłączeniem wynikających 

z ustaleń planu inwestycji 

celu publicznego, w tym 

infrastruktury technicznej; 
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źródła energii", skoro w 

prognozie oddziaływania 

na środowisko podkreśla 

się, że na pierwszym 

miejscu koniecznym jest 

wymóg stosowania 

ekologicznych źródeł 

pozyskiwania ciepła i 

energii. Dla przykładu zapis 

na str. 23 prognozy: 

„Jednakże ze względu na 

wymóg stosowania 

ekologicznych źródeł 

pozyskiwania ciepła i 

energii obszary 

mieszkaniowe znajdujące 

się w sąsiedztwie terenów 

PU nie należą do 

narażonych na znaczące 

oddziaływanie tych 

obszarów. Również 

wzmożony transport 

10) zakazuje się 

lokalizowania obiektów i 

urządzeń, których 

oddziaływanie na 

środowisko, określone 

dopuszczalnymi poziomami 

emisji wykracza poza 

granice terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł 

prawny; 

W związku z powyższym uwaga 

jest bezzasadna. 

Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zapisy projektu 

planu, również te dotyczące 

zasad ochrony środowiska, 

przyrody i  krajobrazu powinny 

być m.in. w formie: nakazu, 

zakazu, dopuszczenia. 



47 
 

materiałów do i z obszarów 

produkcyjnych będzie 

powodował wzrost 

natężenia hałasu i emisję 

zanieczyszczeń gazowych i 

pyłowych. Będzie to także 

negatywne, 

długoterminowe jednakże 

mało znaczące 

oddziaływanie" .Zatem 

jeżeli nie będą na tym 

terenie stosowane 

odnawialne źródła energii, 

co plan dopuszcza a raczej 

mówi jak o podstawowej 

zasadzie, to skutkiem tego 

będzie, że obszary 

mieszkaniowe znajdujące 

się w sąsiedztwie terenów 

PU będą należeć do 

narażonych na znaczące 

oddziaływanie tych 



48 
 

obszarów. Takie 

rozwiązanie jest nie do 

przyjęcia. 

1.

19 

Na stronie 28 Prognozy 

odziaływania na 

środowisko jest zapis. 

„Obszar PU zostanie 

wprowadzony w miejscu 

gdzie obecnie funkcja ta 

nie istnieje. Terenami z 

sąsiadującymi z obszarem 

PU w większości są obszary 

rolnicze i zabudowa 

zagrodowa. Dla terenów 

zabudowy produkcyjnej, 

składów, magazynów i 

usług wprowadzono 

wysokość maksymalną dla 

budynków 15,0 m. Nie 

dopuszcza się wznoszenia 

budynkowo wysokości 

przekraczającej wartości 

--- 

 

NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu winien 

być sporządzony zgodnie z 

zapisami Studium, gdyż 

ustalenia Studium są 

wiążące dla organów gminy 

przy sporządzaniu planów 

miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). Zgodnie z 

kierunkami 

zagospodarowania 

przestrzennego określonymi 

w Studium, przedmiotowy 

teren położony jest w 

granicach terenu obiektów 

produkcyjnych, składów i 

magazynów i zabudowy 

usługowej. Dla której 

studium zawiera 
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nominalne dla omawianego 

terenu, Ze względu na 

fakt, iż zabudowa 

zagrodowa często składa 

się z budynków, budowli 

lub obiektów rolniczych o 

podobnych wysokościach 

lub nawet 

przewyższających 

wysokość 15,0 m dlatego 

przyjmuje się, że 

wzniesione budynki na 

obszarze PU nie zaburzą 

harmonijności krajobrazu. 

Zagospodarowanie i 

zainwestowanie, będące 

skutkiem realizacji ustaleń 

projektu planu trwale 

zmieni krajobraz z 

naturalnego na 

antropogeniczny i będzie 

to zmiana trwała i 

następujące zapisy: 

„Preferowanie zabudowy 

produkcyjnej (lub 

usługowej) o następujących 

parametrach:  

- zabudowa produkcyjna 

(lub usługowa) winna być 

realizowana na dużych 

działkach o powierzchniach 

zapewniających utrzymanie 

wszystkich ewentualnych 

uciążliwości w granicach 

terenu prowadzonej 

działalności,  

- średni wskaźnik 

intensywności zabudowy 

powinien kształtować się na 

poziomie ca 0,3 i 

jednocześnie nie powinien 

przekraczać wartości 0,6, - 

zapewnienie wystarczającej 

ilości miejsc postojowych 
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długoterminowa. Zmiana 

ta nie zaburzy 

dotychczasowej estetyki i 

harmonijności krajobrazu" 

Nie można się zgodzić z 

proponowaną wysokością 

budynków do 15 metrów, 

dlaczego nie wyznaczono 

wysokości budowli i 

masztów, należy uzupełnić 

te wartości. Nieprawdziwe 

jest twierdzenie, że w 

sąsiedztwie zabudowa 

zagrodowa składa się z 

budynków, budowli lub 

obiektów rolniczych o 

podobnych wysokościach 

lub nawet 

przewyższających 

wysokość 15,0. 

Także błędny jest wniosek 

, że wzniesione budynki na 

dla potrzeb prowadzonej 

działalności na terenie 

inwestycji,  

- wysokość budynków – do 

16 metrów, z możliwością 

lokalnych przewyższeń w 

zależności od potrzeb 

wynikających z przyjętych 

rozwiązań konstrukcyjnych i 

indywidualnych koncepcji 

architektonicznych,”. 

Parametry zabudowy w 

projekcie planu zostały ustalone 

w zgodności z wytycznymi 

Studium w związku z 

powyższym uwaga jest 

bezzasadna. 
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obszarze PU nie zaburza 

harmonijności krajobrazu. 

Jest to gołosłowne 

twierdze nie, typowe dla 

tego typu opracowań, z 

których w zasadzie nic nie 

wynika. 

Kolejnym przykładem nic 

nie znaczących zapisów w 

prognozie (str. 31} może 

być zapis : Przyjęte 

rozwiązania nie zapobiegną 

zmianie krajobrazu. 

Krajobraz zmieni się z 

naturalnego na 

antropogeniczny. Zmiany 

krajobrazu są nieuniknione, 

wynikają z silnej 

antropopresji na ten teren. 

Rozwiązania zapobiegną 

intensywnej, chaotycznej 

zabudowie i wpłyną na 
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estetykę harmonię nowego 

krajobrazu. Nie bardzo jest 

zrozumiałe co autor miał 

na myśli pisząc: Przyjęte 

rozwiązania nie zapobiegną 

zmianie krajobrazu. Zdanie 

to jest całkowicie 

nielogiczne, wręcz bez 

sensu. A dalej jest jeszcze 

lepiej. Rozwiązania 

zapobiegną intensywnej, 

chaotycznej zabudowie i 

wpłyną na estetykę i 

harmonię nowego 

krajobrazu. Na jakiej 

podstawie to autor 

przypuszcza, że jeżeli na 

tym terenie nie powstałaby 

fabryka to z pewnością bez 

żadnych decyzji o 

warunkach zabudowy i to 

na terenach rolniczych( 
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objętych 

ochroną)powstałaby 

chaotyczna i bardzo gęsta 

zabudowa na dwudziestu 

domów, dwudziestu obór i 

stodół. A z pewnością 

olbrzymia bryła budynku 

magazynu o wysokości 15 

metrów i długości np. 100 

m. w sposób harmonijny 

wpisze się w widok pół 

uprawnych i lasów. I 

niewątpliwie taki twór 

budowlany wraz miejscami 

parkingowymi nie wpłynie 

na żadną estetykę 

krajobrazu. Są to puste bez 

pokrycia słowa, które to 

często używa się w tego 

typu opracowaniach. 

Rzetelna i zgodna ze 

sztuką analiza 
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krajobrazowa ma na celu 

określenie takiej wysokości 

zabudowy, aby nie była 

ona widoczna z wybranych 

miejsc obserwacyjnych. 

Wyjątek stanowi sytuacja, 

gdy zabudowa jest 

widoczna, ale jej skala i 

forma nie zaburzają 

panoramy. Miejscami 

obserwacyjnymi mogą być 

historyczne centra miast, 

miejsca widokowe, drogi i 

trasy spacerowe, tereny 

zielone itp. Wyniki analizy 

powinny być wykorzystane 

w opracowaniu wytycznych 

do miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego lub w 

decyzjach o warunkach 

zabudowy i 
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zagospodarowania terenu. 

Pojawienie się nowych 

inwestycji na tym obszarze 

może mieć wpływ na 

walory krajobrazowe 

otoczenia (np. strefa 

potencjalnej zabudowy 

wysokościowej). Warto 

zastanowić się też, czy nie 

istnieje potrzeba tworzenia 

nowych stref 

wysokościowych lub 

rozszerzenia istniejących. 

Szczegółowość i 

dokładność wyników analiz 

zależne są przede 

wszystkim od 

szczegółowości i 

dokładności danych 

wejściowych. Lotniczy 

skaning laserowy (LiDAR) 

należy do najbardziej 
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precyzyjnych i 

najnowocześniejszych 

technik pomiaru terenu i 

obiektów terenowych. 

Warto zwrócić uwagę, że 

na podstawie 

przeprowadzanej analizy 

uzyskujemy wyniki 

dwojakiego rodzaju. Po 

pierwsze, wyznaczona 

zostaje dopuszczalna 

wysokość zabudowy. 

Zabudowa ta, jeśli 

powstanie, nie będzie 

widoczna z poziomu 

wybranych punktów 

widokowych. Po drugie, z 

każdego miejsca nowej 

inwestycji nie będzie widać 

tych punktów widokowych. 

Ma to szczególne znaczenie 

w sytuacjach, w których 
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krzyżują się interesy 

inwestorów dążących do 

wznoszenia możliwie 

wysokich budynków z 

interesami mieszkańców 

tych budynków, którzy nie 

chcą widzieć uciążliwej 

drogi. Z kolei podróżujący 

drogą chcą zachować 

szczególne walory 

krajobrazowe okolicy i 

zależy im, aby znad 

okolicznego wzgórza nie 

wyrastały dachy 

budynków. Wynikianalizy 

umożliwiają spełnienie 

oczekiwań wszystkich 

stron. W niniejszej sprawie 

nie dokonano takich analiz. 

1.

20 

Pismo RDOŚ w Poznaniu z 

dnia 12.10.2021 roku 

WOO-

--- NIE 

UWZGLĘ

DNIONA 

Treść uwagi nie kwestionuje 

zapisów projektu planu, ani 

nie zawiera konkretnych 
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Wyjaśnienia uzupełniające: 

1. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu (m.in. numeracja rozdziałów, paragrafów, ustępów 

i punktów, a także ich redakcja) pochodzą z edycji projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu.  

2. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu uwag 

nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 

3. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

I1I.410.630.2021.AM.1. 

pkt od 1 do 19 Czy zostały 

w pełni uwzględnione? 

 

propozycji jego zmiany, 

a jedynie zapytanie. 

Ponadto wyjaśnia się, że projekt 

planu uzyskał pozytywne opinie 

i uzgodnienia stosownych 

organów administracji 

publicznej. Zapisy wskazane w 

przytoczonych punktach pisma 

RDOŚ w Poznaniu, zostały 

rozważone przez organ 

opracowujący projekt 

dokumentu i w zakresie 

uznanym za konieczny 

skorygowano stosowne zapisy 

opiniowanych dokumentów. 
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- Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn, 

- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia - strefa 

inwestycyjna 

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U. z Dz. U. z 

2021 r. poz. 741 ze zm.).  
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