
 

Załącznik nr 9 

do uchwały Nr …………… 

Rady Gminy Siemyśl 

z dnia …………… r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 

§ 1 

 

1. Do projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni 

wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w gminie 

Siemyśl, wyłoŜonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

wpłynęło 5 pism, w których wniesiono łącznie 25 uwag.  

 

2. Wójt Gminy Siemyśl rozpatrzył wniesione uwagi i przedstawił Radzie Gminy Siemyśl listę 

nieuwzględnionych uwag. 

 

§ 2 

 

1. Rada Gminy Siemyśl, po uprzednim rozpatrzeniu, rozstrzyga o następującym sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu: 

1) uwaga wniesiona przez Tomasza Heciaka pismem w dniu 10 maja 2012 r. dotycząca 

wyjaśnienia występujących, zdaniem zgłaszającego uwagę, róŜnic pomiędzy stanem w 

przyrodzie gatunków chronionych zwierząt opisywanych w róŜnych opracowaniach (w latach 

2008 – 2010) w tym m. in. Ŝurawi, myszołowów, bociana czarnego, orła bielika i czy w 

związku z tym gmina będzie dąŜyć do wyjaśnienia powyŜszej kwestii przed uchwaleniem 

planu miejscowego - została nie uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                

a) prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach 

geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w gminie Siemyśl została sporządzona 

zgodnie z przepisami właściwych ustaw i rozporządzeń, w szczególności z przepisami ustawy 



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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227),                                                                                                                                                     

b) w sporządzonej prognozie określono, przeanalizowano i oceniono m. in. istniejący stan 

środowiska przyrodniczego, w tym występujące gatunki zwierząt oraz przewidywane 

znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne, na zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową,                                             

c) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko przedstawiono właściwym organom do zaopiniowania i 

uzgodnienia w trybie określonym ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz ustawą 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227),                                                                                                                      

d) przedłoŜoną dokumentację uzgodniły bądź pozytywnie zaopiniowały wszystkie właściwe 

organy i instytucje, stosownie do swych kompetencji, z uwzględnieniem potencjalnego 

wpływu ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko przyrodnicze;  

2) uwaga wniesiona przez Tomasza Heciaka pismem w dniu 10 maja 2012 r. dotycząca 

wyjaśnienia dlaczego gmina, której tak bardzo brakuje środków (i z tego powodu jest w 

trakcie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe) nie 

bierze pod uwagę przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S6 (lokalizacji pomiędzy 

NieŜytem, a Byszewem projektowanego zjazdu węzła drogowego) i wynikających z tego 

bardziej realnych korzyści dla gminy; dlaczego w strategii gminy nie uwzględniono 

lokalizacji zjazdu z projektowanej drogi S-6 - została nie uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                 

a) obszar i przedmiot planu miejscowego został określony uchwałą Rady Gminy Siemyśl Nr 

53/X/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego,                                                                                                                 

b) Wójt Gminy Siemyśl przy sporządzaniu projektu planu jest związany powyŜszą uchwałą 

Rady Gminy,                                                                                                                                                

c) zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 



przestrzennym (Dz.U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami) dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych wiąŜące są ustalenia studium,                                                             

d) w obowiązującym Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Siemyśl, przyjętym uchwałą Rady Gminy Siemyśl Nr 40/VIII/07 z dnia 25 kwietnia 

2007 r. obszar objęty planem jest określony jako tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych,                  

e) projekt planu jest zgodny z ustaleniami Studium,                                                                                

f) kwestia uwzględnienia w strategii gminy korzyści wynikających z projektowanego 

przebiegu drogi ekspresowej S6 nie dotyczy sporządzanego planu miejscowego;                                

g) zjazd z drogi nr S-6 nie mógł być przedmiotem planu miejscowego z uwagi na proces 

zaawansowania projektu (przebiegu drogi) realizowanego przez GDDKiA – w chwili obecnej 

nie moŜna w sposób jednoznaczny i wiąŜący ustalić zapisów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla planowanej koncepcji przebiegu drogi ekspresowej S-6 

poniewaŜ projekt jest w fazie wstępnej koncepcji; 

3) uwaga wniesiona przez Tomasza Heciaka pismem w dniu 10 maja 2012 r. dotycząca 

wyjaśnienia czy gmina przeprowadziła analizę przyszłych dochodów po uchwaleniu planu, 

od chwili zatwierdzenia planu do czasu wybudowania elektrowni wiatrowych moŜe minąć 

wiele lat, a mogą się zdarzyć róŜne sytuacje np. ANR ustali czynsz na nieatrakcyjnym dla 

Inwestorów poziomie, zablokowany zostanie dostęp do zakupu ziemi rolnej przez rolników, 

w tym czasie właściciele gruntów nie będą mogli dokonywać inwestycji - czy gmina bierze 

powyŜsze pod uwagę - została nie uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                 

a) sporządzenie projektu przedmiotowego planu miejscowego obejmowało czynności 

określone enumeratywnie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wykonano prognozę skutków finansowych 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni 

wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w gminie 

Siemyśl.                                                                                                                                                      

b) celem opracowania prognozy jest ustalenie wpływu uchwalenia planu na dające się 

określić dochody i wydatki gminy, w tym przedstawienie ewentualnych skutków 

finansowych dla budŜetu gminy w bliŜszej i dalszej perspektywie,                                                        

d) prognoza skutków finansowych analizuje i określa skutki wpływu ustaleń zawartych w 

planie pod względem ich realności i efektywności ekonomicznej,                                                                     



e) wybrane rozwiązania ocenia się w formie szacowania przybliŜonych kosztów realizacji 

ustaleń planu i osiągnięcia prawdopodobnych zysków lub korzyści innego typu,                                          

f) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego pełni rolę specjalistycznej 

opinii odnoszącej się do przyjętych w planie ustaleń, słuŜącej ich ocenie przez Radę Gminy, 

g) prognoza skutków finansowych nie jest przedmiotem uchwały rady gminy i nie stanowi 

załącznika do planu miejscowego; 

4) uwaga wniesiona przez Tomasza Heciaka pismem w dniu 10 maja 2012 r. dotycząca 

przedstawienia źródeł wyliczenia dochodu gminy z realizacji ustaleń planu (budowy 

elektrowni wiatrowych) w poszczególnych obrębach geodezyjnych objętych planem - została 

nie uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

a) dane dotyczące sposobu wyliczenia dochodu gminy z realizacji ustaleń planu (budowy 

elektrowni wiatrowych) w poszczególnych obrębach geodezyjnych objętych planem znajdują 

się w sporządzonej, zgodnie z pkt 5 art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, prognozie skutków finansowych uchwalenia planu 

miejscowego,                                                                                                                                            

b) sporządzona prognoza skutków finansowych  uchwalenia planu obejmuje  m. in.:                                        

- analizę wpływu ustaleń planu na dochody gminy ze względu na ewentualne zwiększenie cen 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy przez gminę, zwiększenie podatku od 

nieruchomości, zwiększenie opłat od dzierŜawy nieruchomości i najmu lokali, opłaty od 

wzrostu wartości nieruchomości, opłaty adiacenckie, inne dochody związane z 

nieruchomościami, inne dochody gminy wynikające z przyjęcia proponowanych rozwiązań 

planu,                                                                                                                                                   

- analizę wpływu ustaleń planu na wydatki gminy ze względu na ewentualny wykup 

nieruchomości, koszt szacowania nieruchomości, koszt podziałów geodezyjnych, opłaty za 

wyłączenie gruntów z uŜytkowania rolnego lub leśnego, inne koszty związane z 

nieruchomościami, wydatki związane z realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej, wydatki związane z realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury 

komunikacyjnej, inne wydatki związane z realizacją inwestycji, które naleŜą do zadań 

własnych gminy, wynikające z przyjęcia proponowanych rozwiązań planu,                                           

- wnioski i zalecenia dotyczące skutków finansowych uchwalenia planu; 



5) uwaga wniesiona przez Tomasza Heciaka pismem w dniu 10 maja 2012 r. dotycząca podania 

kosztów i nakładów jakie zostały poniesione na sporządzenie projektu planu - jakie kwoty 

przekazała Gmina, a ile zostało pozyskane od Firm i instytucji współpracujących przy 

sporządzeniu planu - została nie uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                                   

a) uwaga nie dotyczy rozwiązań przyjętych w wyłoŜonym do publicznego wglądu projekcie 

planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;                                               

b) projekt planu został wykonany przez uprawnionego urbanistę na podstawie stosownej 

umowy z Gminą Siemyśl i na koszt Gminy Siemyśl,                                                                                                                     

c) określenie kosztów sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przedstawiono w dokumencie pt. „Prognoza skutków finansowych 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni 

wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w gminie 

Siemyśl”, 

6) uwaga wniesiona przez Tomasza Heciaka pismem w dniu 10 maja 2012 r. dotycząca tego czy 

przed uchwaleniem planu jest właściwe negocjowanie Wójta z inwestorem lokalizowania 

infrastruktury wiatrakowej i podpisywania porozumień pod przyszłe inwestycje, m. in. co 

inwestor powinien wykonać za „rozkopanie gminy” - została nie uwzględniona z powodu:                                            

a) uwaga nie dotyczy rozwiązań przyjętych w wyłoŜonym do publicznego wglądu projekcie 

planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 

7) uwaga wniesiona przez Aleksandrę i Sebastiana Szczygielsckich pismem w dniu 10 maja 

2012 r. dotycząca tego, Ŝe farma wiatrowa narusza ład krajobrazowy na przedmiotowych 

terenach - została nie uwzględniona z powodu:                                                                              

a) potencjalny wpływ lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Siemyśl na walory 

krajobrazowe gminy został przeanalizowany na etapie sporządzenia Studium Kierunków i 

Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, przyjętego uchwałą Rady Gminy 

Siemyśl Nr 40/VIII/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.,                                                                                 

b) w studium określono dopuszczalne obszary lokalizacji elektrowni wiatrowych,                                 

c) zgodnie z ustaleniami studium Rada Gminy Siemyśl dnia 29 czerwca 2007 r. podjęła 

uchwałę Nr 53/X/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach 

geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w gminie Siemyśl.                                       



d) Wójt Gminy Siemyśl przy sporządzaniu projektu planu jest związany powyŜszą uchwałą 

Rady Gminy,                                                                                                                                             

e) w projekcie planu miejscowego uwzględniono wymagania w zakresie ochrony krajobrazu 

kulturowego,                                                                                                                                                  

f) na potrzeby projektu planu sporządzono Studium kulturowe do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach 

geodezyjnych: Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno, Byszewo, NieŜyn w gminie Siemyśl                                                  

w którym ustalono, Ŝe planowana lokalizacja wieŜ elektrowni wiatrowych nie będzie 

oddziaływać na krajobraz kulturowy, który tworzą występujące w gminie Siemyśl 

miejscowości z obiektami zabytkowymi, w tym na podlegające ochronie widokowej 

przedpola ekspozycji historyczne panoramy miejscowości,                                                                                                                                  

g) projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienia organów właściwych dla ochrony 

krajobrazu kulturowego: Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Szczecinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie;                                      

8) uwaga wniesiona przez Aleksandrę i Sebastiana Szczygielskich pismem w dniu 10 maja 2012 

r. dotycząca tego, Ŝe brak w przedstawionych dokumentach analizy występowania gatunków 

objętych ścisłą ochroną gatunkową w Polsce (zaobserwowanych przez składających uwagę); 

zlokalizowanie farmy wiatrowej moŜe spowodować bezpośrednie zagroŜenie tych gatunków. 

- została nie uwzględniona z powodu:                                                                                                        

a) prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby projektu planu miejscowego została 

sporządzona zgodnie z przepisami właściwych ustaw i rozporządzeń,                                               

b) w sporządzonej prognozie określono, przeanalizowano i oceniono m. in. istniejący stan 

środowiska przyrodniczego, w tym występujące gatunki zwierząt oraz przewidywane 

oddziaływania na zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową,                                                                   

c) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko przedstawiono właściwym organom do zaopiniowania i 

uzgodnienia w trybie określonym ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz ustawą 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227),                                                                                                                      



d) przedłoŜoną dokumentację uzgodniły bądź pozytywnie zaopiniowały wszystkie właściwe 

organy i instytucje, stosownie do swych kompetencji, z uwzględnieniem potencjalnego 

wpływu ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko przyrodnicze;                                        

e) ponowna szczegółowa ocena potencjalnego wpływu zespołu elektrowni wiatrowych na 

chronione gatunki roślin i zwierząt odbędzie się na etapie procedury związanej z uzyskaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – zgodnie 

z wymaganiami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz odpowiednich 

obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych; 

9) uwaga wniesiona przez Aleksandrę i Sebastiana Szczygielskich pismem w dniu 10 maja 2012 

r. dotycząca braku zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania 

na środowisko), której wymaga lokalizacja farmy wiatrowej (w tym upublicznienia prognozy 

oddziaływania na środowisko w BIP gminy) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2008 Nr 199 poz. 1227) - została nie uwzględniona z powodu:                                                                              

a) nieuzasadniony jest zarzut ograniczania udziału społeczeństwa stanowiący naruszenie 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko,                                                                                                                                              

b) w niniejszym postępowaniu wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia udział 

społeczeństwa w procedurze planistycznej zostały spełnione,                                                                   

c) procedura sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, 

Kędrzyno w gminie Siemyśl, przeprowadzona w zgodności z przepisami w/w ustaw została 

udokumentowana w dokumentacji prac planistycznych;                                                                                                     

10) uwaga wniesiona przez Aleksandrę i Sebastiana Szczygielskich pismem w dniu 10 maja 2012 

r. dotycząca tego, Ŝe „ze względu na brak uregulowań prawnych w tym kierunku w Polsce 

odległości od wiatraków są bezprawne”; jakimi przepisami kierował się projektant planu 

ustalając zapis § 5 ust. 2 projektu planu, w którym odległość od budynków mieszkalnych 

oszacowano na nie mniejszą niŜ 400 m? - została nie uwzględniona z powodu:                                                                              

a) w § 5 ust. 2 pkt 6 projektu tekstu planu zapisano obowiązujący parametr/wskaźnik 



kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych na 

rysunku planu symbolem EW/R:                                                                                                             

„6) minimalna odległość elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych nie moŜe być 

mniejsza niŜ 400 m,”,                                                                                                                                          

b) nieporozumieniem jest, Ŝe w/w ustalenie wyznacza obszar dopuszczalnej lokalizacji 

elektrowni wiatrowych,                                                                                                                             

c) plan ustala, Ŝe szczegółowa lokalizacja poszczególnych elektrowni wiatrowych oraz dróg i 

placów oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej zostanie określona na etapie projektu 

budowlanego,                                                                                                                                               

d) plan gwarantuje ochronę środowiska (rozumianego równieŜ jako zdrowie ludzi) 

dokonanym w § 5 ust. 2 pkt 5 ustaleniem:                                                                                            

„5) lokalizacja elektrowni wiatrowych oraz towarzyszącej infrastruktury, winna być zgodna z 

obowiązującymi przepisami szczególnymi, w tym w zakresie dopuszczalnego poziomu 

hałasu, wibracji i promieniowania, co naleŜy udokumentować na etapie uzyskiwania 

pozwolenia na budowę, w trybie wymaganym właściwymi przepisami związanymi z ochroną 

środowiska i zdrowia ludzi,”,                                                                                                                        

e) realizacja zamierzenia budowlanego polegającego na budowie elektrowni wiatrowych w 

zgodności z ustaleniami przedmiotowego planu miejscowego polegać będzie na ustaleniu na 

etapie projektu budowlanego szczegółowej lokalizacji i rzeczywistych parametrów 

elektrowni wiatrowych w sposób uwzględniający wszystkie warunki zapisane w planie, w 

tym poprzez udokumentowanie, Ŝe projektowane rozstawienie wieŜ elektrowni nie emituje 

hałasu przekraczającego wartości określone  przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w 

zakresie ochrony przed hałasem dla poszczególnych terenów chronionych,                                             

f) zapisany w § 5 ust. 2 pkt 6 tekstu planu zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych w 

odległości bliŜszej niŜ 400 m od budynków mieszkalnych stanowi dodatkowy ustalony w 

planie parametr dla usytuowania wieŜ elektrowni wiatrowych na obszarze planu,                                       

12) oznacza to, Ŝe jeśli rzeczywista (udokumentowana) emisja hałasu od elektrowni 

wiatrowych wyznaczona izofoną dla 45 dB umoŜliwałaby (zgodne z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem) 

usytuowanie urządzeń wytwarzających energię z wiatru w odległości od budynków 

mieszkalnych mniejszej niŜ 400 m - to i tak naleŜy uwzględnić łącznie wszystkie ustalone w 



planie parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów i zlokalizować 

elektrownie w odległości min. 400 m od budynków mieszkalnych; 

11) uwaga wniesiona przez Aleksandrę i Sebastiana Szczygielskich pismem w dniu 10 maja 2012 

r. dotycząca tego, Ŝe w tak blisko ustalonej w planie odległości od farmy wiatrowej 

zagroŜeniem będą infradźwięki i choroba wibroakustyczna - została nie uwzględniona z 

powodu:                                                                                                                                                   

a) w sporządzonej, zgodnie z przepisami właściwych ustaw i rozporządzeń,  prognozie 

oddziaływania na środowisko określono, przeanalizowano i oceniono m. in. przewidywane 

oddziaływania na środowisko rozumiane jako zdrowie ludzi,                                                                   

b) zakres i stopień szczegółowości informacji uwzględnionych w sporządzanej prognozie 

oddziaływania na środowisko został uzgodniony z właściwymi organami t.j. z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,                    

c) w sporządzonej prognozie nie była wymagana i nie została uwzględniona kwestia 

zagroŜenia infradźwiękami i choroba wibroakustyczną - poniewaŜ twierdzenie występowania 

tych zjawisk w związku z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych jest nieuzasadnione i nie 

ma potwierdzenia w badaniach naukowych,                                                                                                       

d) zawartą w prognozie oddziaływania na środowisko ocenę wpływu projektowanej w planie 

lokalizacji elektrowni wiatrowych na środowisko przedstawiono organom właściwym w 

sprawach ochrony środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi,                                                           

d) sporządzona prognoza stanowiła podstawę uzyskania pozytywnego uzgodnienia planu z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie i z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Kołobrzegu; 

12) uwaga wniesiona przez Aleksandrę i Sebastiana Szczygielskich pismem w dniu 10 maja 2012 

r. dotycząca nie wyraŜenia zgody na emitowanie hałasu przez farmę wiatrową - została nie 

uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                   

a) ustalenia planu gwarantują ochronę środowiska (rozumianego równieŜ jako zdrowie ludzi) 

dokonanymi w § 5 ust. 2 pkt 5 ustaleniem:                                                                                              

„5) lokalizacja elektrowni wiatrowych oraz towarzyszącej infrastruktury, winna być zgodna z 

obowiązującymi przepisami szczególnymi, w tym w zakresie dopuszczalnego poziomu 

hałasu, wibracji i promieniowania, co naleŜy udokumentować na etapie uzyskiwania 

pozwolenia na budowę, w trybie wymaganym właściwymi przepisami związanymi z ochroną 



środowiska i zdrowia ludzi,”,                                                                                                                

b) realizacja zamierzenia budowlanego polegającego na budowie elektrowni wiatrowych w 

zgodności z ustaleniami przedmiotowego planu miejscowego polegać będzie na ustaleniu na 

etapie projektu budowlanego szczegółowej lokalizacji i rzeczywistych parametrów 

elektrowni wiatrowych w sposób uwzględniający wszystkie warunki zapisane w planie, w 

tym poprzez udokumentowanie, Ŝe projektowane rozstawienie wieŜ elektrowni nie emituje 

hałasu przekraczającego wartości określone  przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w 

zakresie ochrony przed hałasem dla poszczególnych terenów chronionych (np. dla terenów, 

na których znajdują się budynki mieszkalne),                                                                                              

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826):                                                                                                        

1) kwalifikuje w Załączniku Nr 1 do w/w rozporządzenia tereny chronione przed hałasem,                                                                                                           

2) określa dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku dla terenów chronionych, 

które np. dla terenów zabudowy zagrodowej wynoszą:                                                                                                                                      

- w porze dziennej tj. w godzinach 6.00 do 22.00 - LAeqD = 55dB,                                                               

- w porze nocnej tj. w godzinach 22.00 do 6.00 - LAeqN = 45dB; 

13) uwaga wniesiona przez Aleksandrę i Sebastiana Szczygielskich pismem w dniu 10 maja 2012 

r. dotycząca nie wyraŜenia zgody, aby na terenie nieruchomości stanowiących własność 

składających uwagę, występował efekt migotania cieni powodowany przez łopaty wirnika 

turbiny - została nie uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                   

a) w trakcie przeprowadzonej procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych uwzględniono wpływ inwestycji na 

środowisko, w tym w sporządzonej dla potrzeb planu prognozie oddziaływania na 

środowisko,                                                                                                                                                   

b) prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego - sporządzona zgodnie z przepisami właściwych ustaw i rozporządzeń - 

określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska oraz przewidywane oddziaływania na 

środowisko (rozumiane równieŜ jako wpływ na zdrowie ludzi),                                                                   

c) zakres i stopień szczegółowości informacji uwzględnionych w prognozie oddziaływania na 

środowisko sporządzanej na potrzeby projektu planu został uzgodniony z właściwymi 

organami t.j. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym 



Inspektorem Sanitarnym,                                                                                                                           

d) w sporządzonej prognozie nie była wymagana i nie została uwzględniona kwestia wpływu 

budowy elektrowni wiatrowych na efekt migotania cieni,                                                                            

e) ocenę wpływu lokalizacji elektrowni wiatrowych na środowisko zawartą w prognozie 

oddziaływania na środowisko przedstawiono organom właściwym w sprawach ochrony 

środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi,                                                                                            

f) sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych stanowiła podstawę 

dla uzyskania pozytywnego uzgodnienia przyjętych w sporządzonym planie rozwiązań z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie i z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Kołobrzegu. 

14) uwaga wniesiona przez Aleksandrę i Sebastiana Szczygielskich pismem w dniu 10 maja 2012 

r. dotycząca nie wyraŜenia zgody na nocne migotanie świateł od farm wiatrowych. - została 

nie uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                   

a) w trakcie przeprowadzonej procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych uwzględniono wpływ inwestycji na 

środowisko, w tym w sporządzonej dla potrzeb planu prognozie oddziaływania na 

środowisko,                                                                                                                                                   

b) prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego - sporządzona zgodnie z przepisami właściwych ustaw i rozporządzeń - 

określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska oraz przewidywane oddziaływania na 

środowisko (rozumiane równieŜ jako wpływ na zdrowie ludzi),                                                                   

c) zakres i stopień szczegółowości informacji uwzględnionych w prognozie oddziaływania na 

środowisko sporządzanej na potrzeby projektu planu został uzgodniony z właściwymi 

organami t.j. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym,                                                                                                                           

d) w sporządzonej prognozie nie była wymagana i nie została uwzględniona kwestia nocnego 

migotanie świateł elektrowni wiatrowych,                                                                                                 

e) ocenę wpływu lokalizacji elektrowni wiatrowych na środowisko zawartą w prognozie 

oddziaływania na środowisko przedstawiono organom właściwym w sprawach ochrony 

środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi,                                                                                            



f) sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych stanowiła podstawę 

dla uzyskania pozytywnego uzgodnienia przyjętych w sporządzonym planie rozwiązań z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie i z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Kołobrzegu. 

15) uwaga wniesiona przez Aleksandrę i Sebastiana Szczygielskich pismem w dniu 10 maja 2012 

r. dotycząca tego, Ŝe lokalizacja farmy wiatrowej spowoduje zmianę wartości gruntu, na 

którym składający uwagę zbudowali siedlisko rolne i prowadzą gospodarstwo ekologiczne  - 

została nie uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                   

a) na skutek realizacji ustaleń planu nie nastąpi zmiana dotychczasowego sposobu 

uŜytkowania terenów rolniczych,                                                                                                                 

b) obecność elektrowni wiatrowych na terenach rolniczych w pełni umoŜliwia równoległe 

prowadzenie gospodarstwa rolnego,                                                                                                              

c) na terenach objętych planem - dotychczas wykorzystywanych rolniczo - kontynuacja 

dotychczasowego przeznaczenia gruntów (wykorzystanie terenu nadal pod uprawy lub 

pastwiska) nie spowoduje zmiany wartość ziemi rolnej;  

16) uwaga wniesiona przez Aleksandrę i Sebastiana Szczygielskich pismem w dniu 10 maja 2012 

r. dotycząca tego, Ŝe lokalizacja farmy wiatrowej moŜe osłabić sygnał radiowy i telewizyjny.  

- została nie uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                   

a) zakres i stopień szczegółowości informacji uwzględnionych w prognozie oddziaływania na 

środowisko projektu planu - uzgodniony z właściwymi organami - nie obejmował kwestii 

sygnałów radiowych i telewizyjnych,                                                                                                       

b) twierdzenie o osłabianiu sygnału radiowego i telewizyjnego przez funkcjonujące 

elektrownie wiatrowe wymaga potwierdzenia np. wynikami badań naukowych,                                    

c) uwaga nie moŜe zostać przyjęta, jako nieuzasadniona; 

17) uwaga wniesiona przez Aleksandrę i Sebastiana Szczygielskich pismem w dniu 10 maja 2012 

r. dotycząca tego, Ŝe tereny zajęte przez farmę wiatrową zablokują w tym rejonie moŜliwość 

zmiany przeznaczenia gruntów - została nie uwzględniona z powodu:                                                                                                           

a) Obszar, który musi być objęty planem, został określony uchwałą Rady Gminy Siemyśl Nr 

53/X/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego,                                                                                             



b) Wójt Gminy Siemyśl przy sporządzaniu projektu planu jest związany powyŜszą uchwałą 

Rady Gminy i nie moŜe zmieniać granic terenów, które zostaną objęte planem,godnie z art. 9 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustalenia studium są wiąŜące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych,                                                                             

c) w obowiązującym Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Siemyśl, przyjętym uchwałą Rady Gminy Siemyśl Nr 40/VIII/07 z dnia 25 kwietnia 

2007 r. obszar objęty planem jest określony jako tereny związane z lokalizacją elektrowni 

wiatrowych – w tym wyłączone z zabudowy mieszkaniowej,                                                                  

d) projekt planu jest zgodny z ustaleniami Studium,                                                                            

e) ustalenie zakazu zabudowy jest konieczne w celu prawidłowej realizacji przeznaczenia 

terenów, dla których sporządzany jest plan i optymalnego zagospodarowania tych terenów,                    

f) przy ustaleniu w projekcie planu granic terenów, na których przewiduje się zlokalizowanie 

elektrowni wiatrowych, uwzględniono wszystkie czynniki, które powinny być wzięte pod 

uwagę przy określaniu lokalizacji tego typu inwestycji, a w szczególności zawarte w Studium 

wytyczne do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych 

dla potrzeb lokalizacji elektrowni wiatrowych,                                                                                 

g) w toku dotychczasowych czynności w ramach procedury planistycznej wszystkie właściwe 

organy i instytucje, stosownie do swych kompetencji, uzgodniły bądź pozytywnie 

zaopiniowały projekt planu, z uwzględnieniem potencjalnego wpływu na środowisko 

przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz wpływu na środowisko kulturowe i krajobraz,                               

h) połoŜenie terenów przeznaczonych na lokalizację elektrowni wiatrowych determinuje 

połoŜenie i zasięg strefy ochronnej wokół terenu inwestycji,                                                             

i) tereny objęte planem były dotychczas wykorzystywane rolniczo, zatem określenie ich 

rolniczego przeznaczenia w projekcie planu stanowi kontynuację dotychczasowego 

przeznaczenia gruntów,                                                                                                                         

j) ustalenie w ramach przysługującego gminie władztwa planistycznego przeznaczenia 

terenów i zasad zagospodarowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

opracowanym i uchwalonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z ustaleniami Studium, nie 

narusza interesu prawnego właścicieli nieruchomości rolnych w granicach obszaru objętego 



planem (granic korzystania z rzeczy przez jej właścicieli w sposób zgodny ze społeczno – 

gospodarczym przeznaczeniem prawa własności nieruchomości,                                                          

k) zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, 

wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości; 

18) uwaga wniesiona przez Aleksandrę i Sebastiana Szczygielskich pismem w dniu 10 maja 2012 

r. dotycząca tego, Ŝe wartość ziemi rolnej, budowlanej i budynków w Gminie Siemyśl 

spadnie w istotny sposób (nawet o kilkadziesiąt procent) - została nie uwzględniona z 

powodu:                                                                                                                                                   

a) w planie utrzymuje się dotychczasowy podstawowy sposób przeznaczenia terenów, w tym 

przewaŜających na obszarze objętym planem terenów rolniczych,                                                     

b) na skutek realizacji ustaleń planu nastąpi zmiana dotychczasowego sposobu uŜytkowania 

nieznacznej części terenów rolniczych - wyłącznie w zakresie niezbędnym dla umoŜliwienia 

realizacji elektrowni wiatrowych oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej,                                                                                                                                   

c) tereny objęte planem były dotychczas wykorzystywane rolniczo, zatem określenie ich 

rolniczego przeznaczenia w projekcie planu stanowi kontynuację dotychczasowego 

przeznaczenia gruntów i nie powoduje zmiany wartość ziemi rolnej; 

19) uwaga wniesiona przez Aleksandrę i Sebastiana Szczygielskich pismem w dniu 10 maja 2012 

r. dotycząca tego, Ŝe pojawi się problem spadku wydajności prowadzonego przez 

składających uwagę gospodarstwa ekologicznego, ze względu na zachwianie ekosystemu i 

negatywny wpływ wiatraków na pszczoły - została nie uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                   

a) w trakcie przeprowadzonej procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych uwzględniono wpływ inwestycji na 

środowisko przyrodnicze, w tym w sporządzonej dla potrzeb planu prognozie oddziaływania 

na środowisko,                                                                                                                                     

b) prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego - sporządzona zgodnie z przepisami właściwych ustaw i rozporządzeń - 

określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska oraz przewidywane oddziaływania na 

środowisko, w tym m. in. na zwierzęta i rośliny,                                                                            

c) zakres i stopień szczegółowości informacji uwzględnionych w prognozie oddziaływania na 



środowisko sporządzanej na potrzeby projektu planu został uzgodniony z właściwymi 

organami w tym m.in. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,                                                 

d) w sporządzonej prognozie nie była wymagana i nie została uwzględniona kwestia wpływu 

budowy elektrowni wiatrowych na owady pylące (pszczoły),                                                                  

e) ocenę wpływu lokalizacji elektrowni wiatrowych na środowisko przyrodnicze zawartą w 

prognozie oddziaływania na środowisko przedstawiono organowi właściwemu w sprawach 

ochrony środowiska przyrodniczego,                                                                                                      

f) sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych dla lokalizacji elektrowni 

wiatrowych stanowiła podstawę dla uzyskania pozytywnego uzgodnienia przyjętych w 

sporządzonym planie rozwiązań z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Szczecinie,                                                                                                                                                  

g) ustalenia projektu planu miejscowego zawierają (co zostało potwierdzone uzyskanymi w 

trybie określonym ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym opiniami i uzgodnieniami) wszystkie wymagane przepisami prawa nakazy, 

zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z potrzeb 

ochrony środowiska przyrodniczego,                                                                                                    

h) obecność elektrowni wiatrowych na terenach rolniczych w pełni umoŜliwia równoległe 

rolne wykorzystanie terenu pod uprawy lub pastwiska,                                                                           

i) obawa dotycząca negatywnego wpływu elektrowni wiatrowych na populację pszczół jest 

nieuzasadniona i nie ma potwierdzenia w badaniach naukowych,                                                         

j) informacje i opinie pszczelarzy, których pasieki sąsiadują od kilku lat z funkcjonującymi 

farmami wiatrowymi, nie potwierdzają treści uwagi;                                                                                                                                                                                                      

20) uwaga wniesiona przez Danute i Henryka Kiełkowskich pismem w dniu 10 maja 2012 r. 

dotycząca wyjaśnienia, dlaczego odmówiono moŜliwości złoŜenia wniosku (w dniu 

09.05.2012 r.) dotyczącego uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla na dz. nr 104/1 na 

zabudowę siedliskową (dom mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi) skoro plan 

miejscowy dla lokalizacji elektrowni wiatrowych nie jest jeszcze uchwalony - została nie 

uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                   

a) obszar objęty sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, 



Kędrzyno w gminie Siemyśl obejmuje granicami opracowania m. in. działkę nr 104/1 w 

obrębie geodezyjnym Unieradz, dla której wystąpiono z przedmiotowym wnioskiem o 

ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy siedliskowej obejmującej dom mieszkalny wraz 

z budynkami gospodarczymi,                                                                                                               

b) przedmiotowa inwestycja na działce nr 104/1 w obrębie geodezyjnym Unieradz - objęta 

wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy siedliskowej obejmującej dom mieszkalny - jest 

sprzeczna z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Siemyśl oraz ze sporządzanym w zgodności z 

ustaleniami studium miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,                                            

c) ze względu na połoŜenie działki nr 104/1 w granicach terenów, na których moŜe 

obowiązywać zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych - jest to sprzeczność o charakterze 

uzasadniającym zawieszenie postępowania na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.717 z 

późniejszymi zm.),                                                                                                                                  

d) Wójt Gminy, do którego zadań własnych naleŜy kształtowanie i prowadzenie polityki 

przestrzennej zgodnie z podjętymi w tym zakresie uchwałami Rady Gminy Siemyśl, nie moŜe 

wydać decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji dla działki połoŜonej na 

terenie, na którym - po wejście w Ŝycie planu miejscowego - obowiązywać będzie zakaz 

zabudowy o charakterze jak w przedmiotowym wniosku, mając na uwadze w szczególności 

przepisy:                                                                                                                                                  

- Art. 65 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie  z którym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, 

stwierdza jej wygaśnięcie, jeŜeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia 

są inne niŜ w wydanej decyzji,                                                                                                               

- Art. 35 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z którym przed 

wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdza zgodność projektu 

budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

21) uwaga wniesiona przez GraŜynę Radzińską pismem w dniu 10 maja 2012 r. dotycząca 

domagania się odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości, związanej z 

ewentualną uciąŜliwością projektowanych w planie urządzeń elektroenergetycznych na 

zabudowania mieszkalne w miejscowości NieŜyn - została nie uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                   



a) na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została 

sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko,                                                                       

b) zakres i stopień szczegółowości sporządzonej prognozy odpowiada uzgodnieniom w tym 

zakresie z właściwymi organami ,                                                                                                          

c) w sporządzonej, zgodnie z przepisami właściwych ustaw i rozporządzeń, w szczególności 

z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227), prognozie określono, przeanalizowano i 

oceniono m. in. przewidywane oddziaływania na środowisko, w tym m. in. związane z 

ewentualną uciąŜliwością projektowanych w planie urządzeń elektroenergetycznych na 

zabudowania mieszkalne,                                                                                                                   

d) odległości gwarantowane ustaleniami  projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w sposób wystarczający zapewniają ochronę akustyczną najbliŜej 

połoŜonych terenów, w tym obejmujących zabudowania miejscowości NieŜyn (połoŜone 

poza obszarem objętym planem),                                                                                                              

e) farmy wiatrowe nie stanowią źródła szkodliwego hałasu infradźwiękowego dla zabudowy 

mieszkaniowej, tym bardziej dla nieruchomości połoŜonych poza obszarem objętym planem 

miejscowym,                                                                                                                                             

f) projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uzgodniły bądź pozytywnie 

zaopiniowały wszystkie właściwe organy i instytucje, stosownie do swych kompetencji, z 

uwzględnieniem potencjalnego wpływu ustaleń projektu planu miejscowego na zdrowie 

ludzi,                                                                                                                                                      

g) na skutek realizacji ustaleń planu nie nastąpi zmiana ani ograniczenie moŜliwości 

dotychczasowego sposobu uŜytkowania terenów zabudowanych miejscowości Nierzyn i nie 

wystąpi zmiana wartości nieruchomości, których dotyczy uwaga; 

22) uwaga wniesiona przez GraŜynę Radzińską pismem w dniu 10 maja 2012 r. dotycząca 

zapisania w planie minimalnej odległości 4-4,5 km od zabudowań mieszkalnych do wieŜ 

elektrowni wiatrowych - została nie uwzględniona z powodu:                                                                                                                                                   

a) proponowana odległość 4-4,5 km zabudowań mieszkalnych od wieŜ elektrowni wiatrowej 

nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach odrębnych, jak równieŜ prognoza 

oddziaływania na środowisko nie wykazała konieczności zachowania proponowanej 



wielkości,                                                                                                                                                  

b) na etapie składania wniosków nie zgłaszano tego typu propozycji na przedmiotowy teren; 

23) uwaga wniesiona przez GraŜynę Radzińską pismem w dniu 10 maja 2012 r. dotycząca 

zarzutu braku dostatecznej informacji o procedurze planistycznej.- została nie uwzględniona z 

powodu:                                                                                                                                                   

a) sporządzenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w tym 

informacja o moŜliwości zgłaszania wniosków i uwag, została dokonane zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko,                                                                                                                                                

b) procedura sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, 

Kędrzyno w gminie Siemyśl, przeprowadzona w zgodności z przepisami w/w ustaw została 

udokumentowana w dokumentacji prac planistycznych. 

 

2. Wykaz wszystkich uwag wniesionych do wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu planu 

miejscowego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem sposobu ich rozpatrzenia stanowi 

integralną część dokumentacji prac planistycznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


