
UCHWALA NR XXII/155/2017
RADY GMINY OSTROWEK
z dnia 26 kwietnia 2017r.

w sprawie Studium uwarunkowah i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r. poz. 446, 1579, 1948; z2017r
poz. 730) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904,
961, 1250, 1579; z 2017r. poz. 730) uchwala sie., co nastepuje:

§1.Uchwala si$ Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrowek.

§ 2 Integralnq. cz§scia_ niniejszej uchwaty sa;
1) cz§sc tekstowa Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrowek stanowia^ca zalqcznik nr 1,
2) cz§sc graficzna Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrowek sktadaja^ca si§ z dwoch rysunkow na mapach w
skali 1:10000:

a) uwarunkowania, stanowi^ce zafa^cznik nr 2,
b) kierunki zagospodarowania, polityka funkcjonalno-przestrzenna, stanowia^ce

za^czntk nr 3;
3) rozstrzygni^cie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiqce zata^cznik nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



ZAtACZNIK NR 4 DO UCHWAtY NR XXII/155/2017

RADY GMINY OSTROWEK

zdnia 26 kwietnia 2017 r.

ROZSTRZYGNI^CIE DOTYCZ^CE SPpSOBU ROZPATRYWANIA UWAG ZGLOSZONYCH DO PROJEKTU STUDIUM
UWARUNKOWAN I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANiA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTROWEK
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uwaga nieuwzgledniona
na podstawie sporzgc/zonego bilansu
terendw przeznaczonych pod zabudowy nie
przewiduje si$ nowej zabudowy
mieszkaniowej poza obszarami o w peini
wyksztafconej zwartej strukturze
funkcjonatno-przestrzennej w granicach
jednostek osadniczych oraz poza obszarami
przeznaczonymi w planach miejscowych pod
zabudowy
uwaga nieuwzgledniona
na podstawie sporzqdzonego bilansu
terendw przeznaczonych pod zabudowe nie
przewiduje s/e nowej zabudowy
mieszkaniowej poza obszarami o wpetni
wyksztaiconej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej w granicach



1

3.

4.

2

09.03.2017 r.

13.03.2017 r.

3

Spotdzielnia
Dostawcow Mleka
w Wieluniu
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98-300 Wieluh

Zbigniew Zasina
StanisiawSkibihski
Stanistaw Switata
Andrzej Koziotek
Robert Wroblewski
Krzysztof Majda
Pawet Strzelczyk
Mariusz Walasik
Janusz Jaworski
Stefan Walasik
Dominik Blasiak
Rafat Labedzki
farcin Stangret
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Dariusz Witczak
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Sprzeciw odnosnie
projektowanej Kopalni
odkrywkowej, a w
szczegolnosci
lokalizacji zwafowiska
zewnetrznego

Sprzeciw wobec
planowanej odkrywki
wegla brunatnego
,Zioczew":
1 ) inwestor nie okreslit
przyblizonej ceny
wykupu gospodarstw,
2) sprzeciw odnosnie
okalizacji zwalowiska,
3) inwestor nie okreslil
sposobu
rekompensaty straty w
plonach i hodowli,
spowodowanych
osuszeniem
sa^siedztwa odkrywki,
4) nie zostal okreslony
sposob rekompensaty
szkod budynkow,
wskutek
nierownomiernego
osiadania gruntu,
5) sprzeciw wobec
ustaleniom Prognozy
oddziatywania na
srodowisko, z ktorych
wynika, ze odkrywka
nie b^dzie generowac
latasu, ani nie bedzie

5

poinocno-
zachodnia cz^sc
gminy

obszargminy

6
rolne

tereny dzialalnosci
gorniczej
zwia^zanej z
eksploatacja^ ztoza
w^gla brunatnego
Zloczew

tekst i rysunki
studium i
prognozy
oddziatywania na
srodowisko
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jednostek osadniczych oraz poza obszarami
przeznaczonymi w planach miejscowych pod
zabudowq

uwaga nieuwzglqdniona
lokalizacja wyrobiska i zwafowiska
zewnqtrznego wynika z wnioskow PGE GiEK
S.A. Oddziat Kopalni M/eg/a Brunatnego
Betchatow z dnia 12.11. 201 5 r. i 11.02.2016
r.

uwaga nieuwzglqdniona
1) kwestie finansowe be_dq przedmiotem
odrqbnego postqpowania i nie 53 rozwazane
na etapie studium,
2) lokalizacja zwatowiska zewn$trznego
wynika z wnioskow PGE GiEK S.A. Oddziaf
Kopalni Wqgla Brunatnego Beichatow z dnia
12.11. 2015 r.i 11. 02.2016 r.,
3) kwestie finansowe bec/3 przedmiotem
odrqbnego postqpowania i nie sa_ rozwazane
na etapie studium,
4) kwestie finansowe b$d% przedmiotem
odr^bnego postqpowania, nie sq rozwazane
na etapie studium,
5) w Prognozie oddziatywania na srodowisko
projektu studium uwamnkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostrowek opisano wptyw ustalen projektu
studium na poszczegolne elementy
srodowiska przyrodniczego, m.in. na
powietrze oraz ktimat akustyczny, w
prognozie uwzglqdniono zagadnienie hafasu
generowanego w przyszfosci przez
odkrywkow^ eksploatacjq ztoza wqgla
brunatnego oraz pylenia powierzchniowego w
trakcie prowadzenia robot gorniczych.
Ponadto oddziafywanie zostato okreslone w
opracowywanym Raporcie o oddziatywaniu
wydobycia wegla brunatneqo ze ztoza
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znaczqcym zrodtem
zapylenia powietrza,
6) niezgodnosci tekstu
studium z mapami w
zakresie linii kolejowej
ze Zbczewa do
Belch atowa

zgtoszenie uwagi
odno£nie:
brakow prognozy
oddzialywania na
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studium i
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Ztoczew na srodowisko.
6) Zgodnie z tekstem Pianu
Zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa iodzkiego: ,,DIa funkcjonowania
elektrowni Beichatow w dalszej perspektywie
konieczne jest podjecie eksploatacji zioza
,,Zloczew" oraz budowy technoiogicznej tinii
kolejowej tqczqcej z/oze ,,Ztoczew" ze ztozem
,,Belchat6w" w celu zabezpieczenia dostaw
wegla brunatnego". Wzwiqzku z tym w
projekcie Studium, tj. w czesci tekstowej
oraz na rysunkach studium i prognozy,
uwzgledniono projektowanq tini$ kolejowq
Betchatdw-Zloczew, ktorej przebieg
okreslono na podstawie wnioskdw PGE GiEK
S.A. Oddziat Kopalni IVeg/a Brunatnego
Betchatdw z dnia 12.11. 2015 r. H1.02.2016
r. W odpowiedzi na prosb$ o uzgodnienie
Zarzqd Wojewodztwa tddzkiego, pismem z
dnia 22 listopada 2016 r., zgtosit uwage, ze w
Planie Zagospodarowania Wojewddztwa nie
wystepuje projektowana tinia kolejowa
Betchatdw-Zioczew, w zwiqzku z czym nie
nalezy wskazywac jej przebiegu.
Zaznaczono, zejeteti gmina widzi taka.
potrzebe, mozna wskazaC jedynie wczesci
tekstowej dokumentu mozliwosc realizacji
takiej inwestycji. Dlatego tez linia kolejowa
zostata usuniqta z rysunku studium i
prognozy. Po korekcie projektu studium
Zarzqd Wojewddztwa tddzkiego pismem z
dnia 13 grudnia 201 6 r. uzgodnif projekt
,,Studium uwarunkowan i kierunkow
Zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostrdwek" w zakresie zgodnosci z
ustaleniami ,,Planu Zagospodarowania
przestrzennego wojewddztwa tddzkiego".
uwaga nieuwzgtedniona
WPrognozie oddzialywania na srodowisko
projektu studium uwarunkowan i kierunkow
Zagospodarowania przestrzenneqo qminy
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Ostrowek opisano wp/yw ustaleft projektu
studium na poszczegolne elementy
srodowiska przyrodniczego i kulturowego,
m.in. na powietrze, ludzi, klimat i mikroklimat
oraz klimat akustyczny. Ponadto
oddziatywanie na srodowisko zostaio
szczegoiowo okreslone w opracowywanym
Raporcie o oddziatywaniu wydobycia wegla
brunatnego ze zfoza Ztoczew. Zgodnie z
tekstem Planu zagospodarowania
przestrzennego wojewddztwa I6dzkiego: ,,Dla
funkcjonowania elektrowni BeichatGw w
dalszej perspektywie konieczne jest podjecie
eksploatacji ztoza ,,Ztoczew" oraz budowy
technologicznej linii kolejowej tqczQcej zloze
,,Zioczew" ze zfozem ,,Betchat6w" w celu
zabezpieczenia dostaw wegla brunatnego".
Wzwiqzku z tym w projekcie Studium, tj. w
czesci tekstowej oraz na rysunkach studium i
prognozy, uwzgledniono projektowanq lini$
kolejowq Befchatow-Zfoczew, kt6rej przebieg
okreslono na podstawie wniosk6w PGE GiEK
S.A. Oddziaf Kopalni W$gla Brunatnego
Betchat6w z dnia 12.1 1.201 5 r. i 11.02.2016
r. W odpowiedzi na prosbe o uzgodnienie
Zarza^d Wojewddztwa todzkiego, pismem z
dnia 22 listopada 2016 r, zgtosit uwage, ze w
Planie Zagospodarowania Wojewodztwa nie
wystepuje projektowana linia kolejowa
BetcnatdW'Ztoczew, w zwia.zku z czym nie
nalezy wskazywac jej przebiegu.
Zaznaczono, ze jeZeli gmina widzitaka.
potrzebe, mozna wskazac jedynie w czesci
tekstowej dokumentu moiliwosc realizacji
takiej inwestycji. Dlatego tez linia kolejowa
zostafa usunieta z rysunku studium i
prognozy. Po korekcie projektu studium
Zarzqd Wojewddztwa L6dzkiego pismem z
dnia 13grudnia 201 6 r. uzgodnit projekt
,, Studium uwarunkowaft i kierunkow
zagospodarowania przestrzenneqo qminy
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pocztowej)
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Fundacja
Greenpeace
ul. Altowa 4
02-386 Warszawa
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zgtoszenie uwagi
odnosnie:
brakow
merytorycznych
prognozy
oddziatywania na
srodowisko
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obszar gminy
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teksti rysunki
studium i
prognozy
oddziatywania na
Srodowisko
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Ostrowek" w zakresie zgodnosci z
ustaleniami „ Planu zagospodarowania
przestrzennego wojewddztwa tddzkiego".
uwaga nieuwzgledniona
WPrognozie oddziafywania na srodowisko
projektu studium uwarunkowaii i kierunkdw
zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostr6wek opisano wptyw ustalen projektu
studium na poszczegolne elementy
srodowiska przyrodniczego i kulturowego,
m.in. na powietrze, ludzi, klimat i mikroklimat
oraz klimat akustyczny. Ponadto
oddziatywanie na srodowisko zosfa/o
szczegotowo okreslone w opracowywanym
Raporcie o oddziatywaniu wydobycia we_gla
brunatnego ze zloza Ztoczew.
Zgodnie z tekstem Planu zagospodarowania
przestrzennego wojew6dztwa tddzkiego: ,,Dla
funkcjonowania elektrowni Betchatow w
dalszej perspektywie konieczne jest podjecie
eksploatacji ztoza ,,Ztoczew" oraz budowy
technologicznej linii kolejowej {qczqcej zioze
,,Zfoczew" ze zhzem ,,Befchat6w" w celu
zabezpieczenia dostaw wegla brunatnego".
Wzwi^zku z tym w projekcie Studium, tj. w
cz$sci tekstowej oraz na rysunkach studium i
prognozy, uwzgledniono projektowanq liniq
kolejowa. Betchatdw-Ztoczew, ktdrej przebieg
okreslono na podstawie wnioskdw PGE GiEK
S.A. Oddziai Kopalni Wegla Brunatnego
Beichatdw z dnia 12.11.2015r. i 11.02.2016
r. Wodpowiedzi na prosbe. o uzgodnienie
Zarza.d Wojew6dztwa tddzkiego, pismem z
dnia 22 listopada 2016 r., zgtosii uwage, ze w
Planie Zagospodarowania Wojewddztwa nie
wystepuje projektowana linia kolejowa
Belch at6w-Ztoczew, w zwiqzku z czym nie
nalezy wskazywac jej przebiegu.
Zaznaczono, ze jezeti gmina widzitaka.
potrzebe, mozna wskazac jedynie w czesci
tekstowej dokumentu mozliwos6 realizacji
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takiej inwestycji. Dlatego tez linia kolejowa
zostaia usuniqta z rysunku studium i
prognozy. Po korekcie projektu studium
Zarzqd Wojew6dztwa tddzkiego pismem z
dnia 13 grudnia 2016 r. uzgodnit projekt
,, Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gmlny
Ostrdwek" w zakresie zgodnosci z
ustaleniami ,,Planu zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa tddzkiego".
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