ZARZĄDZENIE NR 1/2019
WÓJTA GMINY WEJHEROWO
z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż
Al. Parku Krajobrazowego, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 listopada 2018 r. do
3 grudnia 2018 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, 2232 oraz z roku 2018 poz. 130) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Uwagi wniesione do wyłożonego w dniach od 12.11.2018 r. do 03.12.2018 r. do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie
Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego, rozpatruje się w sposób określony
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną częścią zarządzenia jest załącznik nr 1 – Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Henryk Skwarło
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Załącznik do zarządzenia Nr 1/2019
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 4 stycznia 2019 r.
WYKAZ UWAG
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
FRAGMENTU WSI ŁĘŻYCE W GMINIE WEJHEROWO, NA OBSZARZE POŁOŻONYM WZDŁUŻ AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO
- I wyłożenie do publicznego wglądu Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 12 listopada 2018 r. do 3 grudnia 2018 r.
Wyznaczony termin składania uwag dotyczących projektu planu – do dnia 17 grudnia 2018 r.
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1.

13.12.2018

dz. 14/10 14/3,
14/7, 14/5,
Łężyce

1. Sprzeciwiam się lokalizacji drogi oznaczonej symbolami
terenu 2KDW. Wskazana na załączniku graficznym do planu
miejscowego lokalizacja przebiega po części działki 14/7
znacznie ograniczając możliwość jej zabudowy. Projektowana
trasa nie jest zgodna z obowiązującymi warunkami zabudowy
nr 6730.27.2017 na działki 14/10, 14/3, 14/7 i 14/5, i na
podstawie których to warunków zabudowy wykonany został
projekt budowlany (aktualnie w trakcie uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę) zakładający zabudowę, która będzie w
kolizji z projektowanym przebiegiem drogi. Dodatkowo
zaznaczam, że projektowana infrastruktura polegająca na
systemie zbiorników rurowych na wody deszczowe wraz ze
studniami chłonnymi (dotyczy planowanej inwestycji na
działkach 14/10, 14/3, 14/7 i 14/5) została zaprojektowana w
strefie wychodzącej poza nieprzekraczalną linię zabudowy
(odsunięcie 6 m od drogi) zaproponowaną w planie. W
załączniku nr 1 jest PZT dla projektu złożonego do pozwolenia
na budowę.
Wnioskuję o zmianę przebiegu drogi 2KDW, przesunięcie jej w
kierunku południowym, tak aby omijała działki 14/7 oraz 14/5
biegnąc wzdłuż ich granic, ale nie wchodząc na ich teren.
Alternatywnie proponuje się poprawę stanu technicznego drogi
gminnej ul. Limbowej (działka nr ewid. 13, Obr 0009 Łężyce)
oznaczonej w planie symbolem terenu 2KDL, znajdującej się
powyżej wymienionych działek tj. wzdłuż północnych granic
działek 14/7 i 14/10.

4P/U – teren zabudowy
usługowej,
obiektów
produkcyjnych, składów i
magazynów;
2KDW
–
teren
komunikacji – droga
wewnętrzna;

przedsiębiorstwo

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona
x

8. uwaga
nieuwzględniona

Uwagi

9

Strona 1 z 23

Id: 95F1B9CD-343C-4372-B699-4E23FAF096E2. Podpisany

Strona 1

Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

2. W § 17.1.7) „maksymalna wysokość: do trzech kondygnacji
nadziemnych tj. do 12,0 m," nie uwzględniono dużych różnic
wysokości w obrębie działek - tu ok. 6m , co znacząco wpływa
na ograniczenie wysokości zabudowy. Na opisywanym terenie
obowiązują aktualnie Warunki Zabudowy nr 6730.27.2017 z
dn.20.02.2018r, w których w analizie słusznie uwzględniono
różnice wysokościowe terenu „ Z analizy wynikają wysokości
okapu i najwyższego punktu na pokryciu dachowym odpowiednio 9 m i 12 m. Z uwagi na nachylenie terenu
inwestycji (różnica rzędnych ok. 6 m) należy zwiększyć te
wysokości o 3 m. (...) W decyzji należy zatem przyjąć dach
plaski o nachyleniu do 15°, wysokość okapu - do 12 m,
wysokości najwyższego punktu na pokryciu dachu - do 15 m,".
Ponadto w planie nie podano zasady określania wysokości
zabudowy. Powinno uwzględniać się zróżnicowanie terenu
dlatego należy zaznaczyć, że wysokość zabudowy powinna być
mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym
wejściem do budynku (co również było określone w
obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy), lub
zwiększenie wysokości do 15 m.
3. Wnosi się o rozszerzenie katalogu możliwości
gospodarowania i odprowadzania wód deszczowych w §14.2.1)
g) poprzez zmianę sentencji „odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych na własny nieutwardzony teren, do dołów
chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, zgodnie z
przepisami odrębnymi", tak aby otrzymała brzmienie
„odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny
nieutwardzony teren lub do urządzeń odwadniających m.in.: do
dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, zgodnie z
przepisami odrębnymi" co pozwoli na projektowanie innych
urządzeń odwadniających oraz stosowanie systemów
rozsączających itp.
4. Wnioskuję o usuniecie zapisu §7.1 .a dotyczącego lokalizacji
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko lub wyłączenie z jego treści zapisów § 2 pn. 15
rozporządzenia (poz 71 z roku 2016) dotyczących: „instalacje
do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z
zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o
całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30 m3;"
Uzasadnieniem jest ciągły rozwój przedsiębiorstwa gdzie w
kolejnym kroku (2- 3 lata) chciałbym zainstalować cynkownie
galwaniczną lub ogniową wraz z malarnią proszkową. Moje
przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w strefie przemysłowej w
bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska śmieci. Wysypisko to jest
znacząco
większym
emitentem
gazów
i
innych
niebezpiecznych substancji niż współczesne instalacje

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona
x

x

8. uwaga
nieuwzględniona

Uwagi

9
Uwaga uwzględniona w
zakresie
wysokości
zabudowy.
Odnosząc się do definicji
zabudowy,
zgodnie
z
wyrokiem NSA II OSK
2196/13 z dnia 2 kwietnia
2015 roku sposób pomiaru
wysokości budynku jest
określony w przepisach
odrębnych,
t.j.
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków
technicznych,
jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285).

Przeredagowano zapis.

x
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Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

Uwagi

9

cynkowania ogniowego lub galwanicznego, dla których i tak
musi być sporządzony operat środowiskowy. Proszę o
niezamykanie możliwości rozwoju dla firmy w tej lokalizacji.

5. Wnioskuję o usuniecie zapisu §7.1.b) dopuszczającego
niwelację terenu jedynie o 1,5m . Zapis nie przewiduje różnic
terenowych pojawiających się na terenach dużych działek. (jak
opisano w pkt. 2).
6. Sprzeciwiam się nałożonej zbyt wysokiej stawce
procentowej służącej naliczeniu wysokości opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości - ustalonej na 30%.

2.

20.12.2018
(data
nadania
17.12.2018)

przedsiębiorstwo

dz. 14/14, 14/13,
14/11, Łężyce

- należy zmienić przebieg pasa technologicznego linii
elektroenergetycznej sieci SN-15kV na działkach nr 14/14,
14/13, 14/11.
Uzasadnienie:
obecny
przebieg
w/w
pasa
technologicznego będzie uniemożliwiał budowę na działce
14/13 obiektu magazynowego w oparciu o wydaną przez Wójta
Gminy Wejherowo decyzję o warunkach zabudowy nr
6730.135.2017 z dnia 23.02.2018r.. W związku z zachodzącą
kolizją istniejącej sieci SN-15 kV z planowanym
posadowieniem obiektu magazynowego Spółka w imieniu

Przeredagowano zapis w
sposób
dopuszczający
niwelacje terenu o 3,0m.

x

x

4P/U – teren zabudowy
usługowej,
obiektów
produkcyjnych, składów i
magazynów;
2U – teren zabudowy
usługowej;
2KDW
–
teren
komunikacji – droga
wewnętrzna;

x

Zgodnie z art. 36 ust 4.
ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018
poz. 1945) „Jeżeli w
związku z uchwaleniem
planu miejscowego albo
jego
zmianą
wartość
nieruchomości wzrosła, a
właściciel lub użytkownik
wieczysty
zbywa
tę
nieruchomość,
wójt,
burmistrz albo prezydent
miasta pobiera jednorazową
opłatę ustaloną w tym
planie,
określoną
w
stosunku procentowym do
wzrostu
wartości
nieruchomości.” Opłata ta
jest dochodem własnym
gminy i w związku z
kosztami ponoszonymi z
procedurą
sporządzenia
planu
zasadnym
jest
ustalenie jej na poziomie
30%.
Zgodnie z art. 16 ustawy o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018
poz. 1945) oraz §10
Rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego
zakresu
projektu miejscowego planu
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dz. 12/,5, 14/4,
Łężyce

Inwestora wystąpiła do Energi - Operator SA O/Gdańsk o
wyrażenie zgody na zmianę przebiegu przedmiotowej sieci.
Taką zgodę i uzgodnienie Spółka uzyskała. Opracowany został,
przez Biuro Projektowe El-pro Łukasz Darmach ul. Pomorska
22e/27, 80-333 Gdańsk, projekt przebudowy sieci na odcinku
od słupa nr 45 do słupa nr 44 na w/w działkach. Wcześniej
złożony został wniosek do Wójta Gminy Wejherowo o wydanie
decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie istniejącej sieci. Jednakże
postępowanie powyższe na dzień obecny zostało zawieszone na
skutek wszczęcia przez Wojewodę Pomorskiego postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy gazociągu wys. ciś.
DN 700. Docelowo należy w planie przewidzieć także
możliwość skablowania istniejącej sieci SN w pasach ul.
Limbowej i projektowanej drogi na działce 14/14 na odcinku od
słupa nr 45 do słupa nr 44 tak aby przedsięwzięcia te nie
wymagały zmiany planu.
Spółka wnosi o zmianę kategorii projektowanych dróg na
działkach nr 12/35 i 14/14 z kategorii dróg wewnętrznych
(KDW) na kategorię dróg publicznych klasy dojazdowej
(KDD).
Uzasadnienie: projektowane drogi wpisują się w sieć dróg
publicznych . Zarówno początek jak i koniec łączyć się będą z
drogami publicznymi. W związku z powyższym będą
ogólnodostępne. Ponadto dla każdego potencjalnego inwestora
bardzo ważna jest pewność dojazdu, dostęp do uzbrojenia a
także późniejsze administrowanie drogą.
Spółka wnosi o obniżenie stawki 30% opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu i
skalkulowanie jej na poziomie uwzględniającym poniesione
koszty związane z procedurą opracowania i uchwalenia planu.
Uzasadnienie: Z względu na bezpośrednie sąsiedztwo Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów - Eko Dolina tereny te traktowane
są przez potencjalnych inwestorów jako tereny gorszej
kategorii. W tej sytuacji jedynie cena może pomóc w podjęciu
decyzji o realizacji inwestycji. Ponad to część gruntów działek
nr 14/14 i 12/35 obciążone są skutkami przebiegu rurociągów
wysokiego ciśnienia DN 200, DN 500 i projektowanego DN
700. W sumie jest to grunt o powierzchni ok. 3 ha. Z tytułu
przebiegu powyższych rurociągów budżet Gminy zasilany jest
wpływami z tytułu podatku od budowli.

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

Uwagi

9
zagospodarowania
przestrzennego,
plan
miejscowy sporządza się na
aktualnej
kopii
mapy
zasadniczej. Zgodnie z
uzyskana mapą zasadniczą
naniesione zostały elementy
infrastruktury technicznej, o
których mowa w art. 15 ust.
1 pkt. 10.
Ustalenia planu dopuszczają
skablowanie
istniejących
linii elektroenergetycznych.

2P/U, 3P/U, 4P/U – teren
zabudowy
usługowej,
obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów;
1U, 2U – teren zabudowy
usługowej;
1KDW, 2KDW – teren
komunikacji – droga
wewnętrzna;

x

Zgodnie
z
strukturą
własności
gruntów,
projektowane
drogi
wewnętrzne
będą
obsługiwać
własność
prywatną jednego inwestora.
W związku z tym realizacja
tej sieci drogowej powinna
leżeć w jego gestii.

x

Zgodnie z art. 36 ust 4.
ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018
poz. 1945) „Jeżeli w
związku z uchwaleniem
planu miejscowego albo
jego
zmianą
wartość
nieruchomości wzrosła, a
właściciel lub użytkownik
wieczysty
zbywa
tę
nieruchomość,
wójt,
burmistrz albo prezydent
miasta pobiera jednorazową
opłatę ustaloną w tym
planie,
określoną
w
stosunku procentowym do
wzrostu
wartości
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3.

14.12.2018
17.12.2018
19.12.2018
(wysłano w
dniu
17.12.2018)

osoby prywatne
(8 pism z tożsamymi
uwagami)

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

Działka o nr
ewid..74/21

1. Składam wniosek o dołączenie do opracowania (włączenie) brak
określenia
terenów przylegających, należących do Pana F.Z. oraz Pana nieruchomości
F.M. Jednocześnie składam wniosek o zaprojektowanie na w/w
terenach funkcji mieszkaniowej.

x

cały teren
opracowania

2. W paragrafie &3 projektu uchwały pominięto szczegółowe cały teren opracowania
wyjaśnienie pojawiającej się na mapach funkcji: Teren
przeznaczony pod ... „SKŁADÓW i MAGAZYNÓW". W
związku z powyższym proszę o usunięcie tych opisów z mapy
oraz nie uwzględnianie takiej funkcji w projekcie. Paragraf 3
pkt.7 jedynie wymienia tą funkcją. W związku z istniejącymi
kwaterami wysypiska śmieci w Łężycach wyrażam stanowczy
sprzeciw dotyczący tego zapisu.

x

dz. nr 12/35,
Łężyce

3. Składam wniosek o dopuszczenie funkcji mieszkaniowej na
terenach na działce numer 12/35. Aktualny plan zaburza
znacznie równowagę pomiędzy funkcją mieszkaniową już
realizowaną na tym obszarze, wprowadzając na ten teren usługi
i produkcję. Dotychczasowe działania na tym terenie
wskazywały, jak również wcześniejsze plany wskazywały na
funkcje mieszkaniowe na znacznym obszarze wsi Łężyce.
Rozbudowa funkcji mieszkaniowej na tym terenie jest
niezbędna do utrzymania równowagi będącej gwarantem

x

2P/U, 3P/U – teren
zabudowy
usługowej,
obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów;
1U – teren zabudowy
usługowej;
1MN/U, 2MN/U – teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
lub

Uwagi

9
nieruchomości.” Opłata ta
jest dochodem własnym
gminy i w związku z
kosztami ponoszonymi z
procedurą
sporządzenia
planu
zasadnym
jest
ustalenie jej na poziomie
30%.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11
uopizp (Dz. U. 2018 poz.
1945)
uwagi
muszą
dotyczyć projektu planu.
Wnioski o zmianę granic
opracowania
wykraczają
poza
przedmiotową
procedurę.
Uwaga
bezzasadna.
Pojęcie
„składów
i
magazynów” nie występuje
samodzielnie. Przeznaczenia
terenów, w tym terenów
zabudowy
usługowej,
obiektów
produkcyjnych,
składów
i
magazynów
zostały opisane w §4, a
parametry szczegółowe w
§17.
Zastosowana nomenklatura
jest
zgodna
z
Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego
zakresu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2003
nr 164 poz. 1587).
Zgodnie
z
ustaleniami
Studium uwarunkowań i
Kierunków
Zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Wejherowo (Uchwała nr
XXXV/423/2013 z dnia 27
listopada 2013 r.) na
przedmiotowym terenie nie
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Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

realizowania polityki przestrzennej zgodnej również z
oczekiwaniami mieszkańców już korzystających ze swoich
nieruchomości. Oczekujemy rozbudowy infrastruktury
wpływającej na poprawę jakości życia takiej jak sklepu,
przedszkola czy żłobki. Aktualny plan pisany jest wyłącznie
pod dyktando biznesu z pominięciem interesów mieszkańców

usługowej;
1KDW, 2KDW – teren
komunikacji – droga
wewnętrzna;
KDxs – ciąg pieszojezdny;

-

4. Składam wniosek o wykreślenie zapisu &6 pkt.2 podpunkt
„c", brak dokładnego określenia co to jest budynek
pomocniczy.

-

x

-

5. Składam wniosek o zmianę zapisu &7 pkt. la, absurdalny jest
obecny zapis: „zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ...."
W związku z faktem, iż wieś Łężyce leży w otulinie
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w samym jego
centrum, oraz z uwagi na fakt, iż na terenie wsi zlokalizowane
jest wysypisko śmieci Ekodolina, znacząco negatywnie
oddziaływujące na środowisko i otoczenie, wnoszę o zapis:
„zakaz lokalizacji przedsięwzięć oraz inwestycji oddziałujących
na środowisko".

-

x

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

Uwagi

9
można
wprowadzić
samodzielnej
funkcji
mieszkaniowej.
Studium
przeznacza ten obszar pod
funkcję
usługową
i
produkcyjną. Ponadto na
terenie
objętym
przystąpieniem
do
sporządzenia projektu planu
wydawane były decyzje o
warunkach zabudowy dla
funkcji przemysłowych oraz
usługowych.
Budynek pomocniczy został
zdefiniowany w §3 ust. 1
pkt. 1.
Uwaga bezzasadna.
Legalna
definicja
i
określenie
rodzaju
przedsięwzięć
mogących
zawsze
znacząco
oddziaływać na środowisko
zawarta jest w ustawie o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2018
poz. 2018), a także w
rozporządzeniu
Rady
Ministrów z dnia 9 listopada
2010
r.
w
sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. 2010 nr
23
poz.
1397).
Sformułowanie „inwestycji
oddziałujących
na
środowisko” nie posiada
odwzorowania w polskim
prawie. Ponadto obszar
objęty planem znajduje się
w strefie przemysłowej i
takie jest jego docelowe
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Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

Uwagi

9
przeznaczenie.

-

-

6. Znacznie zaniżona jest realna potrzebna ilość miejsc
parkingowych wymienionych w &14 pkt.l ppkt.7 . W związku
z bardzo słabą komunikacją zbiorową na obszarze wsi Łężyce,
większość mieszkańców jak i osób pracujących korzysta z
komunikacji samochodowej. W związku z powyższym istnieją
już znaczne problemy z dostosowaniem miejsc parkingowych.
Przykłady firm DOMAX, która przygotowała kilkadziesiąt razy
więcej miejsc niż w Państwa projekcie i wykorzystuje je w
całości, czy też firma DOE, która również pomimo większej
ilości niż w zakładanym projekcie nie mieści się na własnym
obszarze. Na dzień bieżący w miejscowości Łężyce mamy
problem z zaparkowanymi pojazdami na poboczach drogi czy
też samochody TIR zaparkowane wzdłuż jezdni Al. Parku
Krajobrazowego, wprowadzające chaos komunikacyjny.
Składam wniosek o 10 -krotne zwiększenie wymaganych
miejsc postojowych. Składam wniosek o wyznaczenie
obowiązkowych stref postojowych dla samochodów
ciężarowych i zaopatrzeniowych, dla inwestycji powyżej
2000m2 powierzchni użytkowej (obecnie samochody oczekują
na wjazdy do firm parkując nocami na Al. Parku
Krajobrazowego).
7. Składam wniosek o umieszczenie w planie zakazu lokalizacji
nadajników sieci komórkowych.

-

x

Normatyw parkingowy jest
zgodny z ustaleniami planu,
ponadto zapisy w §14 ust. 1.
pkt. 7 odnosi się do
minimalnej liczby miejsc
parkingowych.

-

x

Nadajniki sieci telefonii
komórkowej są inwestycja
celu
publicznego,
kwalifikowana
jako
infrastruktura
techniczna.
Zgodnie z art. 46 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2062
z późn. zm.) Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego, nie może
ustanawiać zakazów, a
przyjmowane
w
nim
rozwiązania
nie
mogą
uniemożliwiać
lokalizowania
inwestycji
celu publicznego z zakresu
łączności publicznej.
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Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

dz. nr 12/35,
Łężyce

8. Składam wniosek o zmianę funkcji terenów oznaczonych
1MN/U oraz 2 MN/U na funkcje wyłącznie mieszkaniową w
związku
z
bezpośrednim
sąsiedztwem
budynków
mieszkaniowych.

1MN/U, 2MN/U – teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
lub
usługowej;

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona
x

-

9. Wnoszę o usunięcie zapisu &15 pkt.4 jego części dotyczącej 1MN/U, 2MN/U – teren
usług oświaty i zdrowia. Zapis ten jest całkowicie aspołeczny, zabudowy mieszkaniowej
godzący w interes mieszkańców wsi Łężyce
jednorodzinnej
lub
usługowej;

x

-

10. Wnoszę o usunięcie zapisu &16 pkt.3a oraz 3b Zapis ten 1U, 2U – teren zabudowy
jest całkowicie aspołeczny, godzący w interes mieszkańców usługowej;
wsi Łężyce.

x

Uwagi

9
Zgodnie
z
ustaleniami
Studium uwarunkowań i
Kierunków
Zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Wejherowo (Uchwała nr
XXXV/423/2013 z dnia 27
listopada 2013 r.) na
przedmiotowym terenie nie
można
wprowadzić
samodzielnej
funkcji
mieszkaniowej.
Studium
przeznacza ten obszar pod
funkcję
usługową
i
produkcyjną.
Zakaz usług oświaty i
zdrowia na przedmiotowym
terenie
wynika
z
uwzględnienia
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dnia 29 lipca
2004
r.
w
sprawie
dopuszczalnych poziomów
hałasu
w
środowisku.
Bliskie sąsiedztwo drogi
powiatowej oraz terenów
przemysłowych
uniemożliwia
utrzymanie
norm akustycznych.
Zakaz usług oświaty i
zdrowia na przedmiotowym
terenie
wynika
z
uwzględnienia
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dnia 29 lipca
2004
r.
w
sprawie
dopuszczalnych poziomów
hałasu
w
środowisku.
Bliskie sąsiedztwo drogi
powiatowej oraz terenów
przemysłowych
uniemożliwia
utrzymanie
norm akustycznych.
Zakaz
obiektów
o
powierzchni
sprzedaży
większej niż 1000m2 wynika
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Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

Uwagi

9
z ustaleń Studium.

-

11. Wnoszę o usunięcie zapisu &17 pkt. Zapis ten jest 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U,
całkowicie aspołeczny, godzący w interes mieszkańców wsi 5P/U - teren zabudowy
Łężyce.
usługowej,
obiektów
produkcyjnych, składów i
magazynów;

x

-

12. Wnoszę o zmianę parametrów zabudowy &17 pkt.4 , 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U,
zmiana na 40% umożliwiająca lokalizację miejsc postojowych i 5P/U - teren zabudowy
parkingowych o odpowiedniej ilości.
usługowej,
obiektów
produkcyjnych, składów i
magazynów;

x

§17 dotyczy szczegółowych
parametrów i wskaźników
kształtowania
zabudowy
oraz
zagospodarowania
terenu
dla
terenów
oznaczonych
symbolami:
1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U,
5P/U.
Jego
usunięcie
spowoduje
niezgodność
tekstu uchwały z rysunkiem.
Niemniej jednak domniema
się, że Składający uwagę
miał na myśli §17 ust. 1.
pkt. 3, w związku z czym
wyjaśniam jak wyżej: zakaz
usług oświaty i zdrowia na
przedmiotowym
terenie
wynika z uwzględnienia
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dnia 29 lipca
2004
r.
w
sprawie
dopuszczalnych poziomów
hałasu
w
środowisku.
Bliskie sąsiedztwo drogi
powiatowej oraz terenów
przemysłowych
uniemożliwia
utrzymanie
norm akustycznych.
Zakaz
obiektów
o
powierzchni
sprzedaży
większej niż 1000m2 wynika
z ustaleń Studium.
Ustalone
parametry
zabudowy są zgodne z
ustaleniami
Studium
i
umożliwiają
realizacje
miejsc
parkingowych
ustalonych w §14 ust. 1. pkt.
7.
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Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

dz. nr 12/35

13. Składam wniosek o zmianę z projekcie. Konieczne jest
połączenie projektowanej na działce 12/35 drogi oznaczonej
KDWxs z projektowaną drogą KDW na tej samej działce.
Obecna komunikacja w strefie mieszkaniowej ul. Dębową jest
nie wystarczająca. Droga jest wąska, długa i wielokrotnie
skręca. Połączenie dwóch projektowanych dróg wpłynie na
usprawnienie komunikacji, w tym lepiej zabezpieczy ten teren
w przypadku akcji ratowniczych. W zapisie projektu &14 pkt.5
mówi o zachowaniu ciągłości ciągów komunikacyjnych,
tymczasem w projekcie nie uwzględniono tego.

4.

24.12.2018
(data
nadania
17.12.2018)

osoba prywatna
(3 pisma z tożsamymi
uwagami)

-

-

-

2P/U, 3P/U – teren
zabudowy
usługowej,
obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów;
1U – teren zabudowy
usługowej;
1MN/U, 2MN/U – teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
lub
usługowej;
1KDW
–
teren
komunikacji – droga
wewnętrzna;
KDxs – ciąg pieszojezdny;
1. Wykreślenie zapisu dotyczącego zakazu na terenach MN/U 1MN/U, 2MN/U – teren
lokalizacji budynków mieszkalnych, usługowych i lokalno- zabudowy mieszkaniowej
usługowych w granicy działki (par. 6 pkt. 1c pmpz)
jednorodzinnej
lub
usługowej;
2. Doprecyzowanie co autor pmpz rozumie poprzez użycie
sformułowania „budynek pomocniczy”. Czy miało być ono
tożsame z wyjaśnionym w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie określeniem „pomieszczenie pomocnicze” czy
może autor ma na myśli coś innego? (par. 6 pkt 2c)
3. doprecyzowanie co autor pmpz rozumie poprzez określenie
„…przedsięwzięcia
mogące
ZAWSZE
ZNACZĄCO
oddziaływać na środowisko..” (par. 7 pkt la pmpz)

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona
x

Uwagi

9
Projektowana droga 1KDW
docelowo
obsługiwać
będzie tereny przemysłowousługowe
i
transport
ciężarowy z tym związany.
Obsługa
terenów
mieszkaniowych
i
przemysłowych
powinna
być rozdzielna. Ponadto
parametry ciągu pieszojezdnego
nie
spełniają
wymogów
dla
obsługi
samochodów ciężarowych.

x

Wprowadzony zakaz ma na
celu
zachowania
wolnostojącego charakteru
zabudowy na działkach
sąsiednich.

-

x

Budynek pomocniczy został
zdefiniowany w §3 ust. 1
pkt. 1.

-

x

Legalna
definicja
i
określenie
rodzaju
przedsięwzięć
mogących
zawsze
znacząco
oddziaływać na środowisko
zawarta jest w ustawie o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2018
poz. 2018), a także w
rozporządzeniu
Rady
Ministrów z dnia 9 listopada
2010
r.
w
sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. 2010 nr
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Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

Uwagi

9
23 poz. 1397).

-

4.
wykreślenie zapisu dotyczącego budowy pasa
technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych
średniego napięcia SN 15 kV o szerokości pa 7,0 m od osi linii
w obu kierunkach (par. 13 pkt 3 - kategorycznie się
sprzeciwiam budowie mv. pasu przechodzącego przez
nieruchomości, których jestem właścicielem)

-

x

-

5. ponowne przeanalizowanie wymogu, co do ilości miejsc
postojowych na wskazane rozmiary powierzchni użytkowej
budynku
o
funkcji
usługowej,
produkcyjnej i
magazynowej, (par. 7b, c i d pmpz) - wg mojej opinii 1 miejsce
postojowe to za mało

-

x

-

6. zniesienie przymusu korzystania z sieci wodociągowej i
zakazu alternatywnego poboru wody (par. 14 pkt. 2i);

-

x

-

7. zniesienie zakazu stosowania indywidualnych systemów
grzewczych z zastosowaniem elektrowni wiatrowych (par. 14
pkt 2L)

-

x

Pas technologiczny jest
strefą wolną od zabudowy,
którą obligatoryjnie trzeba
wskazać zgodnie z art. 15
ust. 1 pkt. 9.
Ustalenia planu dopuszczają
skablowanie
istniejących
linii elektroenergetycznych,
wówczas
pas
technologiczny przestanie
obowiązywać.
Normatyw parkingowy jest
zgodny z ustaleniami planu,
ponadto zapisy w §14 ust. 1.
pkt. 7 odnosi się do
minimalnej liczby miejsc
parkingowych.
Korzystanie
z
sieci
wodociągowej
zapewnia
ochrone przed skażeniem
gleb – szczególnie w rejonie
usługowo-przemysłowym.
Jednocześnie zapisy planu
dopuszczają
do
czasu
realizacji
sieci
wodociągowej pobór wody
z indywidualnych ujęć
wody.
przedmiotowy
zakaz
dotyczy
elektrowni
wiatrowych
rozumianych
zgodnie z ustawą z dnia 20
maja 2016 r. o inwestycjach
w
zakresie
elektrowni
wiatrowych (Dz. U. 2016
poz. 961). Mikroinstalacje w
rozumieniu art. 2 pkt 19
ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych
źródłach energii będą mogły
być realizowane.
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Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

-

8. wykreślenie zakazu lokalizacji usług oświaty i zdrowia na
terenach oznaczonych symbolami 1MN/U oraz 2MN/U (par. 15
pkt 1)4)

-

8. uwaga
nieuwzględniona
x

-

9. wykreślenie zakazu lokalizacji usług oświaty i zdrowia (16
pkt. 3a oraz 3b)

-

x

-

10. wykreślenie zakazu lokalizacji usług oświaty i zdrowia (17
pkt. 3a oraz 3b)

-

x

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

Uwagi

9
Zakaz usług oświaty i
zdrowia na przedmiotowym
terenie
wynika
z
uwzględnienia
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dnia 29 lipca
2004
r.
w
sprawie
dopuszczalnych poziomów
hałasu
w
środowisku.
Bliskie sąsiedztwo drogi
powiatowej oraz terenów
przemysłowych
uniemożliwia
utrzymanie
norm akustycznych.
Zakaz usług oświaty i
zdrowia na przedmiotowym
terenie
wynika
z
uwzględnienia
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dnia 29 lipca
2004
r.
w
sprawie
dopuszczalnych poziomów
hałasu
w
środowisku.
Bliskie sąsiedztwo drogi
powiatowej oraz terenów
przemysłowych
uniemożliwia
utrzymanie
norm akustycznych.
Zakaz
obiektów
o
powierzchni
sprzedaży
2
większej niż 1000m wynika
z ustaleń Studium.
Zakaz usług oświaty i
zdrowia na przedmiotowym
terenie
wynika
z
uwzględnienia
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dnia 29 lipca
2004
r.
w
sprawie
dopuszczalnych poziomów
hałasu
w
środowisku.
Bliskie sąsiedztwo drogi
powiatowej oraz terenów
przemysłowych
uniemożliwia
utrzymanie
norm akustycznych.
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Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

Uwagi

9
Zakaz
obiektów
o
powierzchni
sprzedaży
większej niż 1000m2 wynika
z ustaleń Studium.

5.

27.12.2018

stowarzyszenie

-

11. umieszczenie w planie zakazu, lokalizacji nadajników sieci
komórkowych.

-

x

-

Stowarzyszenie popiera wnioski zainteresowanych obywateli
którzy:
1. nie otrzymali do wglądu większości dokumentów o których
mówi Wójt w swoim obwieszczeniu, nie mogli się więc z nimi
zapoznać
2. jako jedyne materiały, które były dostępne otrzymali, (mapa
plus projekt uchwały Rady Gminy) materiały nie
odpowiadające wymogom i standardom wymaganym od Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
wykładanego
do
publicznego wglądu.

-

x

Nadajniki sieci telefonii
komórkowej są inwestycja
celu
publicznego,
kwalifikowana
jako
infrastruktura
techniczna.
Zgodnie z art. 46 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2062
z późn. zm.) Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego, nie może
ustanawiać zakazów, a
przyjmowane
w
nim
rozwiązania
nie
mogą
uniemożliwiać
lokalizowania
inwestycji
celu publicznego z zakresu
łączności publicznej.
Brak zasadności uwagi.
Wszystkie
materiały
niezbędne do wyłożenia
projektu
planu
do
publicznego
wglądu
o
których mowa w art. 17 pkt.
9 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018
poz.
1945)
oraz
w
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego
zakresu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2003
nr 164 poz. 1587) były
dostępne w Urzędzie Gminy
Wejherowo w terminie
wyłożenia projektu planu do
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Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

Uwagi

9
publicznego wglądu.

1. brak było tekstu planu
przedmiotowego planu

- opisu

technicznego do

-

x

2. brak było kart szczegółowych do Planu

-

x

3. wyłożona mapa nie spełniała wymogów jakiejkolwiek
urzędowej dokumentacji techniczno planistycznej, nie wiadomo
kto ją sporządził i kto ponosi odpowiedzialność za jej
prawidłowe sporządzenie

-

x

4. nie podano żadnych danych na temat autorów mapy to jest:
autora

x

Brak zasadności uwagi.
Projekt planu miejscowego
zawierał
wszystkie
elementy, o których mowa
w art. 15 ust. 1 uopizp (Dz.
2018 poz. 1945).
Brak zasadności uwagi.
Zgodnie
z
przepisami
obowiązującymi
projekt
planu
zawiera
część
tekstową
i
graficzną,
zgodnie z zapisami studium
oraz
z
przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się
do obszaru objętego planem,
wraz z uzasadnieniem.
Mapa zasadnicza pozyskana
została z PODGiK w
Wejherowie
i
spełnia
wszystkie wymagania dla
mapy zasadniczej.
Część graficzna projektu
planu jest zgodna z ustawą o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym
oraz
Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego
zakresu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
ujawnianie
informacji
o
zespole
projektowym
planu
miejscowego
nie
jest
obligatoryjne.
Niemniej jednak informacje
taką można było uzyskać w
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Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

Uwagi

8. uwaga
nieuwzględniona

9
Urzędzie
Wejherowo.

[nie podano]
1. imienia i nazwiska autora mapy - uprawnionego urbanisty
2. nr uprawnień urbanisty
3. przynależności do izby urbanistów

x

[brak]
4.daty sporządzenia mapy
brak podpisów projektanta i sprawdzającego

x

5. nie podano osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tekstu
projektu uchwały

x

Gminy

Zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
ujawnianie
informacji
o
zespole
projektowym
planu
miejscowego
nie
jest
obligatoryjne.
Niemniej jednak informacje
taką można było uzyskać w
Urzędzie
Gminy
Wejherowo. Jednocześnie
informuję
że
Izby
Urbanistów
zostały
zniesione,
a
zasady
uzyskania
uprawnień
urbanistycznych
reguluje
art. 5 uopizp (Dz. 2018 poz.
1945).
Data sporządzenie projektu
znajduje się zarówno na
części
tekstowej
i
graficznej.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami projekt planu
miejscowego nie wymaga
podpisów projektanta i
sprawdzającego.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
ujawnianie
informacji
o
zespole
projektowym
planu
miejscowego
nie
jest
obligatoryjne.
Niemniej jednak informacje
taką można było uzyskać w
Urzędzie
Gminy
Wejherowo.
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Strona 15

Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

6. brak opini prawnej za zgodność uchwały z prawem

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona
x

7. nie wiadomo w oparciu o jakie dokumenty i na jakiej
zasadzie powstał tekst uchwały

x

8. brak możliwości sprawdzenia zgodności projektu uchwały z
tekstem projektu planu

x

Uwagi

9
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, opinia prawna
na etapie wyłożenia projektu
planu
do
publicznego
wglądu nie jest wymagana.
Ponadto
informuję,
że
przedmiotowy plan jest w
fazie projektowej i nie
stanowi
aktu
prawa
miejscowego, ani podstawy
prawnej do wydawania
decyzji administracyjnych.
Zgodnie z art. 20 ust.
ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018
poz.
1945)
zgodność
uchwały
z
przepisami
prawnymi ocenia wojewoda
po przyjęciu uchwały przez
radę gminy.
Podstawa
prawna
sporządzenia projektu planu
jest podana w preambule
uchwały.
Wszystkie
materiały
niezbędne do wyłożenia
projektu
planu
do
publicznego
wglądu
o
których mowa w art. 17 pkt.
9 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018
poz.
1945)
oraz
w
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego
zakresu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2003
nr 164 poz. 1587) były
dostępne w Urzędzie Gminy
Wejherowo w terminie
wyłożenia projektu planu do
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Strona 16

Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

Uwagi

9
publicznego wglądu oraz w
dniu dyskusji publicznej.

9. brak możliwości sprawdzenia czy uwzględniono w
projekcie uwagi instytucji opiniujących, w jakim zakresie i
czy w ogóle były projektantowi znane

x

Nadto, nie były dostępne dla społeczeństwa:
10. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu dla
fragmentu wsi Łężyce,
11. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Wejherowie
12. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku.

x

Wszystkie
materiały
niezbędne do wyłożenia
projektu
planu
do
publicznego
wglądu
o
których mowa w art. 17 pkt.
9 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018
poz.
1945)
oraz
w
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego
zakresu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2003
nr 164 poz. 1587) były
dostępne w Urzędzie Gminy
Wejherowo w terminie
wyłożenia projektu planu do
publicznego
wglądu.
Dokumentacja planistyczna
z etapu opiniowania i
uzgadniania nie stanowi
przedmiotu wyłożenia do
publicznego wglądu.
Jednocześnie
istniała
możliwość
złożenia
wniosku o udostepnienie
informacji
publicznej.
Wniosek taki nie wpłynął.
Prognoza oddziaływania na
środowisko jak i pozostałe
materiały niezbędne do
wyłożenia projektu planu do
publicznego
wglądu
o
których mowa w art. 17 pkt.
9 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018
poz.
1945)
oraz
w
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Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

[Nadto, nie były dostępne dla społeczeństwa:]
13. Opinie gestorów uzbrojenia podziemnego tj: Energa, Pewik
Gdynia, WSW Gdańsk, Polskiej Spółki Gazowej, Polskie Sieci
Energoenrgetyczne, Gdańsk, Gaz - System,
14. Opinia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
15. Opinia Zarządu Województwa Pomorskiego,
16. Wnioski Komunalnego Związku Gmin
17. Opinia Eko Doliny

6.

27.12.2018

osoby prywatne

-

Stwierdzamy, że
1. nasi przedstawiciele mający zapoznać się z wyłożoną
dokumentacją nie otrzymali do wglądu większości
dokumentów o których mówi Wójt w swoim obwieszczeniu, a
2. jedyne materiały, które były dostępne (mapa plus projekt
uchwały Rady Gminy) nie odpowiadały wymogom i
standardom wymaganym od Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wykładanego do publicznego wglądu.

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

x

-

x

Uwagi

9
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego
zakresu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2003
nr 164 poz. 1587) były
dostępne w Urzędzie Gminy
Wejherowo w terminie
wyłożenia projektu planu do
publicznego wglądu.
Ponadto informacje na temat
opinii
Państwowego
Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Wejherowie
oraz
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska w Gdańsku
zostały
stowarzyszeniu
udostępnione również w
formie elektronicznej.
Dokumentacja planistyczna
z etapu opiniowania i
uzgadniania nie stanowi
przedmiotu wyłożenia do
publicznego wglądu.
Jednocześnie
istniała
możliwość
złożenia
wniosku o udostepnienie
informacji
publicznej.
Wniosek taki nie wpłynął.
Brak zasadności uwagi.
Wszystkie
materiały
niezbędne do wyłożenia
projektu
planu
do
publicznego
wglądu
o
których mowa w art. 17 pkt.
9 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018
poz.
1945)
oraz
w
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego
zakresu
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Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

1. brak było tekstu planu
przedmiotowego planu

- opisu

technicznego do

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

-

x

2. brak było kart szczegółowych do Planu

-

x

3. wyłożona mapa nie spełniała wymogów jakiejkolwiek
urzędowej dokumentacji techniczno planistycznej, nie wiadomo
kto ją sporządził i kto ponosi odpowiedzialność za jej
prawidłowe sporządzenie

-

x

4. nie podano żadnych danych na temat autorów mapy to jest:
autora

x

Uwagi

9
projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2003
nr 164 poz. 1587) były
dostępne w Urzędzie Gminy
Wejherowo w terminie
wyłożenia projektu planu do
publicznego wglądu.
Brak zasadności uwagi.
Projekt planu miejscowego
zawierał
wszystkie
elementy, o których mowa
w art. 15 ust. 1 uopizp (Dz.
2018 poz. 1945).
Brak zasadności uwagi.
Zgodnie
z
przepisami
obowiązującymi
projekt
planu
zawiera
część
tekstową
i
graficzną,
zgodnie z zapisami studium
oraz
z
przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się
do obszaru objętego planem,
wraz z uzasadnieniem.
Mapa zasadnicza pozyskana
została z PODGiK w
Wejherowie
i
spełnia
wszystkie wymagania dla
mapy zasadniczej.
Część graficzna projektu
planu jest zgodna z ustawą o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym
oraz
Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego
zakresu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
ujawnianie
informacji
o
zespole
projektowym
planu
miejscowego
nie
jest
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Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

Uwagi

9
obligatoryjne.
Niemniej jednak informacje
taką można było uzyskać w
Urzędzie
Gminy
Wejherowo.

[nie podano]
1. imienia i nazwiska autora mapy - uprawnionego urbanisty
2. nr uprawnień urbanisty
3. przynależności do izby urbanistów

x

[brak]
4.daty sporządzenia mapy
brak podpisów projektanta i sprawdzającego

x

5. nie podano osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tekstu
projektu uchwały

x

Zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
ujawnianie
informacji
o
zespole
projektowym
planu
miejscowego
nie
jest
obligatoryjne.
Niemniej jednak informacje
taką można było uzyskać w
Urzędzie
Gminy
Wejherowo. Jednocześnie
informuję
że
Izby
Urbanistów
zostały
zniesione,
a
zasady
uzyskania
uprawnień
urbanistycznych
reguluje
art. 5 uopizp (Dz. 2018 poz.
1945).
Data sporządzenie projektu
znajduje się zarówno na
części
tekstowej
i
graficznej.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami projekt planu
miejscowego nie wymaga
podpisów projektanta i
sprawdzającego.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
ujawnianie
informacji
o
zespole
projektowym
planu
miejscowego
nie
jest
obligatoryjne.
Niemniej jednak informacje
taką można było uzyskać w
Urzędzie
Gminy
Wejherowo.
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Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

6. brak opini prawnej za zgodność uchwały z prawem

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona
x

7. nie wiadomo w oparciu o jakie dokumenty i na jakiej
zasadzie powstał tekst uchwały

x

8. brak możliwości sprawdzenia zgodności projektu uchwały z
tekstem projektu planu

x

9. brak możliwości sprawdzenia czy uwzględniono w
projekcie uwagi instytucji opiniujących, w jakim zakresie i
czy w ogóle były projektantowi znane

x

Uwagi

9
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, opinia prawna
na etapie wyłożenia projektu
planu
do
publicznego
wglądu nie jest wymagana.
Ponadto
informuję,
że
przedmiotowy plan jest w
fazie projektowej i nie
stanowi
aktu
prawa
miejscowego, ani podstawy
prawnej do wydawania
decyzji administracyjnych.
Podstawa
prawna
sporządzenia projektu planu
jest podana w preambule
uchwały.
Wszystkie
materiały
niezbędne do wyłożenia
projektu
planu
do
publicznego
wglądu
o
których mowa w art. 17 pkt.
9 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018
poz.
1945)
oraz
w
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego
zakresu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2003
nr 164 poz. 1587) były
dostępne w Urzędzie Gminy
Wejherowo w terminie
wyłożenia projektu planu do
publicznego wglądu oraz w
dniu dyskusji publicznej.
Wszystkie
materiały
niezbędne do wyłożenia
projektu
planu
do
publicznego
wglądu
o
których mowa w art. 17 pkt.
9 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
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Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

Nadto, nie były dostępne dla społeczeństwa:
10. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu dla
fragmentu wsi Łężyce,
11. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Wejherowie
12. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku.

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona

x

Uwagi

9
przestrzennym (Dz. U. 2018
poz.
1945)
oraz
w
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego
zakresu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2003
nr 164 poz. 1587) były
dostępne w Urzędzie Gminy
Wejherowo w terminie
wyłożenia projektu planu do
publicznego
wglądu.
Dokumentacja planistyczna
z etapu opiniowania i
uzgadniania nie stanowi
przedmiotu wyłożenia do
publicznego wglądu.
Jednocześnie
istniała
możliwość
złożenia
wniosku o udostepnienie
informacji
publicznej.
Wniosek taki nie wpłynął.
Prognoza oddziaływania na
środowisko jak i pozostałe
materiały niezbędne do
wyłożenia projektu planu do
publicznego
wglądu
o
których mowa w art. 17 pkt.
9 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018
poz.
1945)
oraz
w
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego
zakresu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2003
nr 164 poz. 1587) były
dostępne w Urzędzie Gminy
Wejherowo w terminie
wyłożenia projektu planu do
publicznego wglądu.
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Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Treść uwagi

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości,
której
dotyczy uwaga

1

2

3

5

4

6

[Nadto, nie były dostępne dla społeczeństwa:]
13. Opinie gestorów uzbrojenia podziemnego tj: Energa, Pewik
Gdynia, WSW Gdańsk, Polskiej Spółki Gazowej, Polskie Sieci
Energoenrgetyczne, Gdańsk, Gaz - System,
14. Opinia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
15. Opinia Zarządu Województwa Pomorskiego,
16. Wnioski Komunalnego Związku Gmin
17. Opinia Eko Doliny

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy Wejherowo w sprawie
rozpatrzenia uwagi
7. uwaga
uwzględniona

8. uwaga
nieuwzględniona
x

Uwagi

9
Dokumentacja planistyczna
z etapu opiniowania i
uzgadniania nie stanowi
przedmiotu wyłożenia do
publicznego wglądu.
Jednocześnie
istniała
możliwość
złożenia
wniosku o udostepnienie
informacji
publicznej.
Wniosek taki nie wpłynął.
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