PROTOKOL
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj^tymi rozwi^zaniami w
projekcie Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrowek
Protokol sporzadzony w dniu 18 maja 2018 r. w Urzedzie Gminy w Ostrowku przez Pania
Malgorzate St?pieri- podinspektor ds. gospodarki komunalnej.
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) w dniu 18 maja 2018 r.
w siedzibie Urzedu Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek o godz. 10:00
przeprowadzono dyskusj? publiczna nad przyj?tymi w projekcie Studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowek rozwiazaniami.
Lista obecnosci stanowi zalacznik do protokolu.
I.

Otwarcia obrad dokonal - Wojt Gminy Ostrowek, ktory przywital zebranych, oraz

omowil eel debaty.
II.

Gios w dyskusii zabrali:

I.Inz. Piotr Urlich ,firma ,,Uniglob" Lask - autor projektu Studium : Poinformowal, iz
projekt studium zostal wylozony od 07.05.2018r do 21 .05.2018r, kazdy moze zapoznac si? z
ustaleniami, czesciq tekstowq, cz?scia graficzna, ktore znajduja si? w sali. Zgodnie z ustawa o
udostepnieniu

informacji

i ochronie srodowiska jest

rowniez wylozona

prognoza

oddziatywania na srodowisko.
Spotykamy si? drugi raz przy procedurze sporzadzenia projektu studium, gdyz 30 listopada
2017r wplyn?la skarga do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Lodzi na uchwal?
Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2017r o przyjeciu studium. S^d uchylil uchwal? Rady Gminy.
Po szerokiej konsultacji w Urz?dzie Wojewodzkim, stwierdzono iz nalezy powroci^ do
procedury przygotowania studium, ale nie do samego poczatku procedury. Uchwala podjeta
30 grudnia 2015r w sprawie przystapienia do sporzadzenia studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przeslrzennego gminy Ostrowek, dalej jest wazna oraz pisma w
pierwszym etapie przygotowania : zawiadomienie mieszkancow i instytucji o przystapieniu
do sporzadzenia studium, wszystko sad zostawil, natomiast uchylono uchwai? o uchwaleniu
studium. Po konsultacji z Urz?dem Wojewodzkim propozycja byla taka, aby wrocic" do
procedury opiniowania i uzgadniania. Gmina taka decyzje podj?la. Nastapil powrot do etapu
uzgadniania i opiniowania projektu studium po uwzglednieniu poprawek, ktore narzucil sad, a
ktore byly powodem uchylenia. Po zaopiniowaniu i uzgodnieniu projektu studium zostal on

wylozony do zapoznania si$ z mozliwoscia sktadania uwag do dnia 12 czerwca. Uwage kazdy
moze zlozyc. Projekt studium rowniez zamieszczony jest na stronie internetowej urzedu. Wojt
rozstrzygnie uwagi, ktore zostanq naniesione do projektu. Jesli bedzie rozstrzygniecie
negatywne, wtedy Rada Gminy rozstrzyga, czy zostanie uwzgledniona.
2.mgr Sylwia Adamkiewicz firma ,,Uniglob" Lask -autor projektu Studium : Omowila
jakie sa roznice pomiedzy studium, ktore zostalo uchwalone 26 kwietnia 2017r. a obecnym
projektem studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostrowek. Zmiany wynikaj^ z nowych danych dotyczacych obszarow gorniczych, prognozy
demograficznej, bilansu terenow przeznaczonych pod zabudowe. Zostaly naniesione zmiany
w czesci tekstowej i graficznej oraz w prognozie oddziarywania na srodowisko. Informacje
zostaly poszerzone w oparciu o raport oddzialywania kopalni na srodowisko, ktory
otrzymalismy od kopalni. Przeanalizowano dokument pod katem zgodnosci z prawem
wodnym.
II. Sekretarz Gminy Ostrowek oglosil otwarcie dyskusji.
l.Leszek Pazderski - Greenpeace Polska: Od jakich organow uzyskaliscie panstwo
uzgodnienia nowego projektu studium w 2018r?
Odpowiedz: Inz. Piotr Urlich, Uniglob: zgodnie z ustawq o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zobowi^zani bylismy uzyskac uzgodnienia od: Zarzadu Wojewodztwa
Lodzkiego, Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego w Lodzi, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
l.Leszek Pazderski - Greenpeace Polska : Z jakq datq jest uzgodnienie z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Lodzi?
Odpowiedz: Inz. Piotr Urlich, Uniglob: 28 luty 2018r.
3.Leszek Pazderski - Greenpeace Polska: A czy z Panstwowym Inspektorem Sanitarnym
tez?
Odpowiedz: Inz. Piotr Urlich, Uniglob: Nie, nie jest wymagane.
4.Stanislaw Skibinski - ,,Nie dla odkrywki Zioczew": Przedstawit watpliwosci dotyczqce
studium, iz nie mozna zrobic projektu na podstawie poprzedniego studium, poniewaz szjd
odrzucil je w catosci. Poruszyl temat nieuwzglednionego postulatu mieszkancow terenow
przeznaczonych pod zwalowisko, zasugerowal iz nie zostal uwzgledniony interes spoleczny
lecz inwestora i wladz samorz^dowych. Wyrazii watpliwosci na temat zgodnosci studium z
obowiazujacymi przepisami.

S.Leszek Pazderski - Greenpeace Polska - Na terenie zwalowiska znajdujq sie dwa zabytki
, ustawa nie umozliwia likwidacji zabytkow lecz naktada obowigzek ochrony, chcialbym
poznac panstwa stanowisko w tej sprawie.
Odpowiedz: mgr Syhvia Adamkiewicz : Jesli chodzi o te dwa zabytki, byly konsultacje z
konserwatorem zabytkow i te zapisy, ktore s^ zamieszczone w tekscie studium sq wynikiem
tych konsultacji. Konserwator zabytkow zarowno w tej poprzedniej procedurze jak i obecnej
zaopiniowal pozytywnie studium.
6.Leszek Pazderski - Greenpeace Polska- Gdy zapytalem o list? tych uzgodnien nie
wymienil pan konserwatora zabytkow, prosze. jeszcze raz podac liste organow, ktore
uzgodnity biezqcy projekt studium.
Odpowiedz: Inz. Piotr Urlich, Uniglob:

Zarz^d Wojewodztwa w zakresie zgodnosci z

planem zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa, Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, nastepnie uzgodnilismy z Wojewoda^ z konserwatorem zabytkow nie
uzgodnilismy poniewaz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

jest

napisane, ze sie opiniuje.
7. Leszek Pazderski - Greenpeace Polska: Ale czy otrzymali pahstwo opinie?
Odpowiedz: Inz. Piotr Urlich, Uniglob: Tak.
8. Leszek Pazderski - Greenpeace Polska: Czyjq opini? panstwo uzyskali?
Odpowiedz: Inz. Piotr Urlich, Uniglob: Z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w
Lodzi, Delegatura w Sieradzu uzyskalismy opinie z dnia 28.02. 2018r, Starosty wieluhskiego
opinia z dnia 05.03.2018r, Burmistrza Zloczewa- opinia nie wplynela, Wojta Gminy
Czarnozyly-opinia nie wplynela, Wojta Gminy Konopnica-opinia nie wplyn^ta, Wojta Gminy
Lututow-opinia nie wplynela, Wojta Gminy Osjakow- opinia nie wplynela, Burmistrza
Wielunia - opinia nie wplynela, Wojewodzki Konserwator zabytkow w Lodzi, Delegatura w
Sieradzu - opinia z dnia 28.02.2018, Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzqdzania kryzysowego
Lodzkiego urzedu Wojewodzkiego w Lodzi- opinia z dnia 26.02.2018r, Wojewodzki Sztab
Wojskowy w Lodzi- opinia z dnia 22.02.2018r, Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego opinia nie wplynela, Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi przekazanie pismem z
dnia 22.02.2018r do Komendanta PSP w Wieluniu, Komenda Wojewodzka Policji w Lodziopinia nie wplynela, Plaeowka Strazy Granicznej w Lodzi pismem z dnia 21.02.2018r do
Nadwislahskiego Oddzialu Strazy Granicznej im. Powstania Warszawskiego - opinia z dnia
02.03.2018r., Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Kielcach — opinia negatywna z
dnia 02.03.2018r i opinia pozytywna z dnia 04.04.2018r, Departament Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska Urz^d Marszalkowski - opinia z dnia 23.02.2018r , Geolog Powiatowy WydziaJ

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwo Powiatowe w Wieluniu - opinia nie wplyne^a,
Departament Polityki Surowcowej i Analiz Ministerstwo Srodowiska- opinia nie wplyneja,
Dyrektor Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej w Poznaniu — opinia nie wplynela,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi - opinia z dnia 01.03.2018r, Wojewodzki
Inspektor Ochrony Srodowiska

- opinia nie wplyne^a, Panstwowego Wojewodzkiego

Inspektora Sanitarnego w Lodzi — opinia z dnia 28.02.2018r.
9. Pan M.S |*|- Z nowego studium znikla linia kolejowa, czym be_dzie transportowany
wegiel?
Odpowiedz : Zbigniew Wiaderny- PGE GiEK S.A Oddzial KWB Belchatow : Jesli chodzi o
transport, bedzie to przedmiotem analiz odr^bnego postepowania, czy to bedzie droga
kolejowa, czy samochodami. Jesli beda^ wymagaly zmiany miejscowych planow czy studium
to takowe b^da.. Jesli chodzi o lokalizacj^ zwalowiska to byly brane pod uwag? rozne
warianty, analizowane byly pod wzgl^dem spolecznym, technicznym, ekonomicznym,
lokaiizacyjnym. Wszystkie warianty byly przedstawione, ten wariant jest najbardziej
korzystny.
10. Stanislaw Skibinski - ,,Nie dla odkrywki Zloczew": Cz^sc opinii nie wplynela, dlaczego
zostal sporzqdzony projekt studium?
Odpowiedz: Inz. Piotr Urlich, Uniglob:Projekt zostai sporz^dzony zgodnie z przepisami, w
ustawie jest okreslone, i/ Gmina wyst^puje o opini^ wyznaczajqc termin, zostal wyznaczony
taki termin na wyrazenie opinii. Zostala zamieszczona adnotacja, jesli nie wplynie opinia w
wyznaczonym terminie to uznajemy uzgodnienie , opini? za pozytywne. Instytucje mogly z
tego skorzystac.
11. Stanislaw Skibinski -,,Nie dla odkrywki ZJoczew": Stwierdzil pan, ze poprzednie
studium jest zgodne z prawem, Sqd uchylil je.
Odpowiedz: Inz. Piotr Urlich, Uniglob: Studium zostalo przygotowane zgodnie z prawem,
Wojewoda stwierdzil zgodnosc z prawem.
Poniewaz nie bvlo iuz osob chetnych do zabierania glosu Sckretarz Gminy Ostrowek oglosil
zakonczenie debaty.
III. Ustalenia z dyskusji:
l.Uczestnicy debaty zapoznali si? z rozwiqzaniami przyj^tymi w projekcie studium
uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowek.
2. Uwagi do studium nalezy skladac do 12 .06. 2018rdo Wqjta Gminy Ostrowek, ktory bedzie
je rozpatrywal, a nastepnie uwagi nieuwzglednione bed^ rozpatrywane przez Rad? Gminy
Ostrowek.

3. Kolejnym krokiem realizacji procedury bedzie uchwatenie studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowek przez Rade Gminy Ostrowek.
Uchwala

Rady

Gminy

Ostrowek

na temat

studium

uwarunkowan

i

kierunkow

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowek zostanie skierowana do Wojewody
Lodzkiego celem sprawdzenia zgodnosci uchwaly z obowiqzuj^cym prawem.
Protokol sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1 .dla Wojta Gminy Ostrowek;
2. do dokumentacji planistycznej;
3. do publicznego wgl^du.
Protokol zawiera 5 ponumerowanych strony.
Ostrowek, 1 8 05. 201 8 r.
ds. gospcoyfki kornunalru

mgr Ma$[ortam Stepieri

mgr i&&$szard Turek

tpodpis osoby sporzqdzajqcej protok6l)

*] -wylaczcnie jawnosci w zakresie danych osobovvycli na podslawic art. 5 ust. 2 uslawy z dnia 6 wrzeinia 2001 r. o dostfjpie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z pozn. zm.)-jawnoS«5 wylaczyla podins. as. gospodarki konmnalnej Malgorzala Stepieri
Uwaga: Osoby, ktore uznaj^, ze protokol dotyczacy ich \vypowicdzi, lub odpowicdzi przedsiawicieli Gminy powinien bye uzupelniony,
moga przysJa*5 swoje propozycje uzupelnienia na ug_ostrowekfg?intcria.pl. W takim wypadku niniejszy prolokot zostanie uzupelnkmy o
zgloszone Ireici i bezzwlocznie ogtoszony w tym samym miejscu na stronic internetowej DO.

