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W czasie procedury opiniowania i uzgadniania analizowanego projektu planu Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 07 czerwca 2013 roku nr RDOŚ 

-Gd-PNII.610.5.7.20`13.MP.1 wniósł następujące uwagi: 

• ustalenia przedmiotowego projektu planu miejscowego naruszają §5 pkt 8 Uchwały 

Sejmiku Województwa Pomorskiego, tj. obowiązujący na obszarach chronionego 

krajobrazu zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od 

linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych 

oraz obiektów  słuŜących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 

rybackiej; 

• w projekcie planu naleŜy dostosować ustalenia dotyczące zakazu realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i odstępstw od tego 

zakazu do przepisów określonych w § 7 ust. 2 pkt. 1 i 2 uchwały sejmiku 

Województwa Pomorskiego , a dla wydzieleni 14.P/U dodatkowo je powołać; 

• na rysunku projektu planu dla terenów 5.12.MN i 5.13.MN naleŜy oznaczyć „strefę B”  

i powołać obowiązywanie ustaleń przewidzianych w § 8 ust. 1a pkt. 1 i 3.  

Ponadto wskazano klika uwag porządkujących zapisy projektu planu w celu większej ich 

czytelności. 

W związku z uwagami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku do ustaleń  

i na rysunku projektu planu wprowadzono następujące uzupełnienia i poprawki: 

1. dla terenu 5.1.MN, na terenie działki nr 43/2 i fragmencie 42/2 oraz na dawnym 

terenie 10.MN/U (obecnie teren 12.28.R), oraz terenie 8.2.MN, wprowadzono pas o 

szerokości 100 m od linii brzegów Reknicy, zgodnie z przepisami uchwały Sejmiku 

Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. W związku 

z powyŜszym zlikwidowano teren oznaczony symbolem 10.MN/U; 

2.  zdefiniowano pojęcie „usługi uciąŜliwe” w związku z przepisami wspomnianej 

uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego o zakazie lokalizowania przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko i odstępstw od tego zakazu do 

przepisów określonych w sposób następujący: 

• usługach uciąŜliwych – naleŜy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące 

zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

przedsięwzięcia mogące negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony 

pobliskich obszarów Natura 2000 w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony 

środowiska, z wyjątkiem: 

a. przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na 

środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na środowisko;  



b. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

dla których organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

c. przedsięwzięć (innych niŜ wymienione w pkt a i b), jeśli z przeprowadzonej 

dla nich oceny wynika brak znacząco negatywnego oddziaływania na 

przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 i jest moŜliwe spełnienie 

warunków określonych w przepisach odrębnych; 

Jednocześnie w ustaleniach dla terenu oznaczonego symbolem 14.P,U wykluczono 

moŜliwość lokalizowania usług uciąŜliwych. 

3. Na terenach 5.12.MN i 5.13.MN wyznaczono obszary oznaczone symbolem „B”, co 

oznacza moŜliwość przebudowy i modernizacji istniejącego zainwestowania w celu 

poprawy standardów ochrony środowiska oraz walorów estetyczno-krajobrazowych  

w obiektach letniskowych, mieszkalnych i usługowych (zrealizowanych na podstawie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 

1 stycznia 2004 r.), pod warunkiem nie zwiększania powierzchni zabudowy  

w wyznaczonej na rysunku planu „strefie B”. 

 

Realizacja ustaleń poprawionego projektu planu wpłynie korzystnie na kompleksowa 

ochrona doliny i rzeki Reknicy poprzez oddalenie od jej brzegów lokalizowania obiektów 

budowlanych, z których część mogłaby stanowić potencjalne (niewielkie) źródło zagroŜenia 

dla czystości wódy w cieku. Oczywiście nie moŜna prognozować, Ŝe zlokalizowana w pasie 

100 m odtworzona historyczna zabudowa stanowiłaby zagroŜenie dla rzeki, ale tak jak 

wskazano w prognozie nie moŜna tego wykluczyć. 

Doprecyzowanie definicji „usługi uciąŜliwej” pozwoli jednoznacznie określić, jakie 

przedsięwzięcia mogą zostać zlokalizowane na terenie obszaru chronionego krajobrazu 

włączonego w granice analizowanego projektu planu. Odniesienie zapisów definicji do 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  

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

na środowisko pozwoli na uniknięcie prób dowolnej jej interpretacji. 

Podsumowuj ąc nale Ŝy stwierdzi ć, Ŝe wprowadzone zmiany do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru p oło Ŝonego w obr ębie 

ewidencyjnym Huta Dolna w gminie Przywidz nie b ędą źródłem niekorzystnych 

oddziaływa ń na obszary przyrodniczo chronione i przyrodniczo c enne znajduj ące się 

w jego granicach oraz na terenach przyległych i nie  mają wpływu na zidentyfikowane 

w prognozie skutki realizacji analizowanego projekt u planu na środowisko i zdrowie 

ludzi. 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego – obszar „A’ 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego – obszar „B” 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko porjektu planu miejscowego – obszar „C” 

 

 


