
NR 21/2017
WOJTA GMINY OSTROWEK

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowek wraz z

prognozi| oddzialywania na srodowisko

Na podstawie art. 1 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579; z 2017r.
poz. 730) oraz na podstawie an. 42 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostQpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach odd/ialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831,
961, 1250, 1579, 2003) w zwiazku z realizacja. Uchwaly Nr XI/75/2015 Rady Gminy
Ostrowek z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystaj>ienia do sporza^dzenia Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowek

postanawiam:

§1. Rozpatrzyc uwagi do projektu Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrowek wraz z prognoza^ oddzialywania na srodowisko.

§ 2. Wykaz uwag zgloszonych na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wylozonego projektu Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowek wraz z
prognoza^ oddzialywania na srodowisko stanowi Zala^cznik nr 1 do niniejszego Zarza^dzenia.

§3. Zarzq_dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Ryszard Turek



Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia nr 21/2017

Wojta Gminy Ostrowek z dnia 10 kwietnia 2017 r.

WYKAZ UWAG ZGLOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. 0 PLANOWANIU I
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTROWEK
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wptywu
uwagi
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01.02.2017 r.

07.03.201 7 r.

Nazwisko i imiet
nazwa jednostki
organizacyjnej i

ad res
zgtaszajacego

uwagi

3

Tresc uwagi

4
Prosba o
przeznaczenie dziatki
na tereny zabudowy
mieszkaniowej
ednorodzinnej

Drosba o
przeznaczenie dzialki
na tereny zabudowy
mieszkaniowej

Oznaczenie
nieruchomosci,
ktorej dotyczy

uwaga

5
obr^b Rudlice
Jackowskie
dziaika nrewid.:
186

obreb Wielgie
dziatka nrewid.
510

Ustalenia
projektu studium

dla
nieruchomosci,
ktorej dotyczy

uwaga

6
tereny zabudowy
zagrodowej,
tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
tereny rolne
tereny zabudowy
zagrodowej,
tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
tereny rolne

Rozstrzygni^cie
Wojta Gminy

Ostrowek w sprawie
rozpatrzenia uwag
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Uwagi

11
uwaga uwzgl$dniona czesc/oivo (tylko
potnocna czesc dziaiki przeznaczona
na zabudowy)

na podstawie sporzadzonego bilansu
terenow przeznaczonych pod
zabudowy nowej zabudowy
mieszkaniowej nie przewiduje s/e poza
obszarami o wpeini wyksztaiconej
zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej w granicach jednostek
osadniczych oraz poza obszarami
przeznaczonymi w planach



3.

4.

5.

6.

7.

09. 03.2017 r.

10.03.2017 r.

10.03.2017 r.

13. 03. 2017 r.

13.03.2017 r.

SpoJdzielnia
Dostawcow Mleka
w Wieluniu
ul. Kolejowa63
98-300 Wieluh

Sprzeciw odnosnie
projektowanej Kopalni
odkrywkowej, a w
szczegolnosci
lokalizacji zwatowiska
zewnetrznego

Prosba o
przeznaczenie
terenow
przeznaczonych do
zalesienia na tereny
rolnicze

Prosba o
przeznaczenie
terenow
przeznaczonych do
zalesienia na tereny
rolnicze

Prosba o
przeznaczenie
terenow
przeznaczonych do
zalesienia na tereny
rolnicze

Prosba o
Drzeznaczenie
:erenow
przeznaczonych do
zalesienia na tereny
rolnicze

polnocno-
zachodnia czesc
gminy

obreb Nietuszyna
dzialki nrewid.:
a)334,
b)364

obr^b Nietuszyna
dziaiki nrewid.:
a)225,
b)226

obr§b Nietuszyna
dziatki nrewid.:
a)352,
b) 353,
c)265

obr^b Nietuszyna
dziatki nrewid.:
a)324,
b)325,
c)326,
d)327

tereny dziatalnosci
gorniczej
zwiazanej z
eksploatacja^ zloza
w^gla brunatnego
Zloczew

a)tereny rolne,
tereny
przeznaczone do
zalesienia
b) tereny
przeznaczone do
zalesienia
a)tereny
przeznaczone do
zalesienia
b) tereny
przeznaczone do
zalesienia

a) tereny
przeznaczone do
zalesienia
b) tereny
przeznaczone do
zalesienia
cjtereny rolne

a) czesciowo
tereny rolne,
czesciowo tereny
przeznaczone do
zalesienia
b) czesciowo
tereny rolne,
czesciowo tereny
przeznaczone do
zalesienia
c) czesciowo
ereny rolne,

a)X

b)X

a)X

b)X

a)X

b)X

c)X

a)X

b)X

c)X

X
miejscowych pod zabudowe
lokalizacja wyroblska I zwatowiska
zewnqtrznego wynika z wnioskow PGE
GiEK S.A. Oddziaf Kopalni H/eg/a
Brunatnego Betchatow z dnia
12.1 1.201 5 r.i 11. 02.2016 r.

c)W wytozonym projekcie studium
przeznaczenie dzialki o nr ew. 265 -
tereny rolne



8.

9.

10.

11.

hlz~

13.03.2017 r.

13.03.2017 r.

13.03.2017 r.

13.03.2017 r.

13.03.2017 r.

PGE Gornictwo i
Energetyka
Konwencjonalna
S.A. Oddziat
Kopalnia Wegla
Brunatnego
Betchatow
^ogowiec, ul. sw.
Barbary 3
97-400 Belchatow

Prosba o
przeznaczenie
terenow
przeznaczonych do
zalesienia na tereny
rolnicze

Prosba o
przeznaczenie
terenow
przeznaczonych do
zalesienia na tereny
rolnicze
Prosba o
przeznaczenie
:erenow
przeznaczonych do
zalesienia na tereny
rolnicze
Nie wnosi uwag

Sprzeciw wobec
planowanej odkrywki

obr§b Nietuszyna
dziatki nrewid.:
a)203
b)224
c)348/4

obr^b Nietuszyna
dziatka nrewid.:
219

obr§b Skrzynno
dziatki nrewid.:
a)1594,
b)1595

obszargminy

cz^sciowo tereny
przeznaczone do
zalesienia
d) cz^sciowo
tereny rolne,
cz^sciowo tereny
przeznaczone do
zalesienia
a)tereny
przeznaczone do
zalesienia
bjtereny
przeznaczone do
zalesienia
c)tereny
przeznaczone do
zalesienia

tereny
przeznaczone do
zalesienia

a)tereny rolne
b)tereny rolne

tekst i rysunki
studium i

d)X

aiX

b)X

c)X

X

a)X
b)X

X

1}X

a) W wylozonym projekcie studium
przeznaczenie dziafki o nr ew. 1594
- tereny rolne

b) W wyfozonym projekcie studium
przeznaczenie dzialki o nr ew. 1595
- tereny rolne

1) kwestie finansowe b$dq
przedmiotem odrebnego



w§gla brunatnego
,,Ztoczew":
1) inwestor nie okreslit
przyblizonej ceny
wykupu gospodarstw,
2)sprzeciwodnosnie
lokalizacji zwalowiska,
3) inwestor nie okresliJ
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 be.dzie generowac
hafasu, ani nie be/Jzie
znaczqcym zrodtem
zapylenia powietrza,
6) niezgodnosci tekstu
studiumz mapami w
zakresie linii kolejowej
ze Zloczewa do
BeJchatowa

prognozy
oddziatywania na
srodowisko

2)X

3)X

4)X

5)X

6)X

postqpowania i nie s§ rozwazane na
etapie studium,
2) lokatizacja zwaiowiska
zewnqtrznego wynika z wnioskow
PGE GiEK S.A. Oddziaf Kopalni
IVeg/a Brunatnego Betchatow z dnia
12.11. 2015 r.i 11. 02.2016 r.,
3) kwestie finansowe b$d$
przedmiotem odrqbnego
postqpowania i nie sq rozwazane na
etapie studium,
4) kwestie finansowe £>ec/q
przedmiotem odr^bnego
postqpowania, nie 53 rozwazane na
etapie studium,
5) w Prognozle oddziatywania na
srodowisko projektu studium
uwarunkowari i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Ostrowek opisano wpfyw
ustalen projektu studium na
poszczegolne elementy srodowiska
przyrodniczego, m.in. na powietrze
oraz kllmat akustyczny, w prognozie
uwzglqdniono zagadnienie hatasu
generowanego w przyszfosci przez
odkrywkowQ eksploatacj§ ztoza w$gla
brunatnego oraz pylenia
powierzchniowego w trakcie
prowadzenia robot gomiczych.
Ponadto oddziatywanie zostato
okreslone w opracowywanym
Raporcie o oddziatywaniu wydobycia
w$gla brunatnego ze ztoza Ztoczew na
srodowisko.
6) Zgodnie z tekstem Planu
zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa lodzkiego: ,,0/a
funkcjonowania eiektrowni Beichatow
w dalszej perspektywie konieczne jest
podjqcie eksploatacji ztoza ,,Ztoczew"
oraz budowy technologicznej linii
kolejowej Iqczqcej ztoze ,.Ztoczew" ze



13. 13.03.2017 r. Fundacja Frank
Bold
ul. Bandurskiego
22/4
31-515 Krakow

zgfoszenie uwagi
odnosnie:
1) niezgodnosci
Drognozy
oddziatywania na
srodowiskoz Planem
gospodarowania
wodami na obszarze

obszar gminy ekst i rysunki
studium i
)rognozy
oddziatywania na
srodowisko

1)X 2)X

zfozem ,,Beichatow" w celu
zabezpieczenia dostaw w$gla
brunatnego". W zwiqzku z tym w
projekcie Studium, tj. w czqsci
tekstowej oraz na rysunkach studium i
prognozy, uwzgl$dniono projektowanq
lini$ kolejow^ Beichatow-Ztoczew,
ktorej przebieg okreslono na
podstawie wnioskow PGE GiEK S.A.
Oddziai Kopaini W$gta Brunatnego
Betchatow z dnia 12.11. 201 5 r. i
11.02.2016 r. W odpowiedzi na prosb$
o uzgodnienie Zarzad Wojewodztwa
todzkiego, pismem z dnia 22 listopada
201 6 r., zgtosif uwag$, ze w Planie
Zagospodarowania Wojewodztwa nie
wystqpuje projektowana linia kolejowa
Befchatow-Ztoczew, w zwiqzku z
czym nie nalezy wskazywacjej
przebiegu. Zaznaczono, zejezeti
gmina widzi takq potrzebq, mozna
wskazac jedynie w czqsci tekstowej
dokumentu mozliwosc realizacji takiej
inwestycji. Dlatego tez linia kolejowa
zostafa usuniqta z rysunku studium i
prognozy. Po korekcie projektu
studium Zarzad Wojewodztwa
todzkiego pismem z dnia 13 grudnia
201 6 r. uzgodnii projekt , , Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Ostrowek" w zakresie
zgodnosci z ustaleniami ,,Planu
zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa iodzkiego".

1) uwaga uwzglqdniona w zakresie
niezgodnosci tekstu studium i prognozy
oddziatywania na srodowisko z
Planem gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry". Dane
zawarte w studium i prognozie zostaty
zaktualizowane w oparciu o aktualny
Plan gospodarowania wodami na



dorzecza Odry
2) braki prognozy
oddziafywania na
srodowisko

obszarze dorzecza Odry '.
2) uwaga nieuwzglqdniona w zakresie
brakow prognozy. WPrognozie
oddziafywania na srodowisko projektu
stadium uwarunkowah i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Ostrowek opisano wpfyw ustalen
projektu studium na poszczegolne
elementy srodowiska przyrodniczego i
kuiturowego, m.in. na powietrze, tudzi,
klimat i mikroklimat oraz klimat
akustyczny. Ponadto oddziaiywanie na
srodowisko zostafo szczegoiowo
okreslone w opracowywanym Raporcie
o oddziafywaniu wydobycia wqgla
brunatnego ze ztoza Ztoczew. Zgodnie
z tekstem Planu zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa
fodzkiego: »Dla funkcjonowania
elektrowni Befchatow w dalszej
perspektywie konieczne jest podj$cie
eksploatacji ztoza ,:Zioczew" oraz
budowy technotogicznej iinii kolejowej
laczqcej zfoze ,,Z(oczew" ze ztozem
,,Beichatow" w celu zabezpieczenia
dostaw w$gta brunatnego". Wzwiazku
z tym w projekcie Studium, tj. w czqsci
tekstowej oraz na rysunkach studium i
prognozy, uwzgl^dniono projektowanq
liniq kolejowq Befchatow-Ztoczew,
ktorej przebieg okreslono na podstawie
wnioskow PGE GiEK S.A. Oddzial
Kopalni Wqgla Brunatnego Befchatow z
dnia 12.11. 201 5 r. i 11.02.2016 r. W
odpowiedzi na prosbq o uzgodnienie
Zarzad Wojewodztwa todzkiego,
pismem z dnia 22 listopada 201 6 r.,
zglosii uwag§, ze w Planie
Zagospodarowania Wojewodztwa nie
wyst^puje projektowana linia kolejowa
BetchatoW'Ztoczew, w zwiazku z czym
nie nalezy wskazywacjej przebiegu.
Zaznaczono, ze jezeli gmina widzi taka^



14. 13.03.201 7 r.
(data nadania
w placowce
pocztowej)

Fundacja
Green paece
ul. Altowa 4
02-386 Warszawa

zgloszenie uwagi
odnosnie:
1) niezgodnosci
Prognozy
oddziatywania na
srodowisko z Planem
gospodarowania
wodami na obszarze
dorzecza Odry
2) braki merytoryczne
3rognozy
oddziatywania na
srodowisko

obszargminy tekst i rysunki
studium i
prognozy
oddziatywania na
srodowisko

1)X 2)X

potrzebq, mozna wskazac jedynie w
czesc/ tekstowej dokumentu mozliwosc
realizacji takiej inwestycji. Dlatego tez
linia kolejowa zostala usuni$ta z
rysunku studium i prognozy. Po
korekcie projektu studium Zarzqd
Wojewodztwa todzkiego pismem z
dnia 13 grudnia 2016 r. uzgodnit projekt
,, Studium uwarunkowaii i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Ostrowek" w zakresie zgodnosci
z ustaleniami ,,P!anu
zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa todzkiego".
1) uwaga uwzglqdniona w zakresie
niezgodnosci Prognozy oddziaiywania
na srodowisko z Planem
gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry
2) uwaga nieuwzglqdniona w zakresie
brakow prognozy. W Prognozie
oddziatywania na srodowisko projektu
studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Ostrowek opisano wpiyw ustaleii
projektu studium na poszczegolne
elementy srodowiska przyrodniczego i
kulturowego, m.in. na powietrze, ludzi,
klimat i mikroklimat oraz klimat
akustyczny, Ponadto oddziatywanie na
srodowisko zostafo szczegotowo
okreslone w opracowywanym Raporcie
o oddziafywaniu wydobycia wqgla
brunatnego ze ztoza Ztoczew.
Zgodnie z tekstem Planu
zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa todzkiego: ,,Dla
funkcjonowania elektrowni Beichatow w
dalszej perspektywie konieczne jest
podjqcie eksploatacji ztoza ^Zfoczew"
oraz budowy technologicznej linii
kolejowej faczacej zfoze ,,Zfoczew" ze
ziozem »Beichatow" w celu



zabezpieczenia dostaw w$gla
brunatnego". Wzwiqzku z tym w
projekcie Studium, tj. w czqsci
tekstowej oraz na rysunkach studium i
prognozy, uwzglqdniono projektowanq
lini$ kolejowa_ Betchatow-Ztoczew,
ktorej przebieg okreslono na podstawie
wnioskow PGE GiEK S.A. Oddziat
Kopalni Wqgla Brunatnego Befchatowz
dnia 1 2. 11. 201 5 r. i 11. 02.201 6 r. W
odpowiedzi na prosbq o uzgodnienie
Zarzad Wojewodztwa todzkiego,
pismem z dnia 22 listopada 2016 r.,
zgtosit uwag$, ze w Planie
Zagospodarowania Wojewodztwa nie
wyst$puje projektowana linia kolejowa
Beichatow-Zfoczew, w zwiqzku z czym
nie nalezy wskazywacjej przebiegu.
Zaznaczono, ze jezeli gmina widzi takq
potrzebq, mozna wskazac jedynie w
czqsci tekstowej dokumentu mozliwosc
reatizacji takiej inwestycji. Dtatego tez
iinia kolejowa zostafa usuniqta z
rysunku studium i prognozy. Po
korekcie projektu studium Zarzad
Wojewodztwa todzkiego pismem z
dnia 13 grudnia 2016 r. uzgodnif projekt
,,Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gminy Ostrowek" w zakresie zgodnosci
z ustaleniami ,,P!anu
zagospodarowania przestrzennego
Wojewodztwa lodzkiego".

Zatqczniki:

- zbior uwag zamieszczonych w wykazie

ire*


