
UZASADNIENIE 
do uchwały Nr XXII/149/2005

Rady Gminy Kamionka
z dnia 14 lipca 2005 r.

Rada Gminy Kamionka podjęła uchwałę Nr VII/71/03 w dniu 25 września 2003 r.w
sprawie  przystąpienia  przez  Gminę  Kamionka  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego oraz Nr XIII/105/04 z dnia 25 maja 2004 r.  w sprawie
zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  gminy  Kamionka,  w  której  wyodrębniono  plan  dla  terenów
przeznaczonych  wyłącznie  do  zalesienia.  Procedura  formalnoprawna  została
przeprowadzona  w  trybie  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm).

Na kompletne opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia  26  sierpnia  2003  r.  w  sprawie  zakresu  projektu  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  składa  się:  tekst  planu  miejscowego
stanowiący treść uchwały i rysunek planu miejscowego będący jego częścią graficzną, a
także rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu
planu miejscowego, rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej,  które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania i niniejsze uzasadnienie.

Projekt  planu został  sporządzony zgodnie  z ustaleniami  studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka, które były wiążące przy
jego sporządzaniu, a także z uwzględnieniem zasad zagospodarowania przestrzennego
wynikających  z  art.  15  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  i
wniosków ludności i organów administracji publiczne. 

Opracowanie zostało wykonane zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w
art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
z zachowaniem wymaganej procedury.

W dniach od 16 grudnia 2003 r. do 9 stycznia 2004 r. zbierane były wnioski do
przedmiotowego opracowania,  z zachowaniem wymogów wynikających z art.  17 ust.1.
(ogłoszenie w prasie z dnia 16 grudnia 2003 r. - Dziennik Wschodni).

Pismem  z  dnia  12  grudnia  2003  r.  rozesłano  zawiadomienia  do  organów
współpracujących przy realizacji planu.



Po  rozpatrzeniu  wniosków sporządzono  projekt  planu  miejscowego  dla  terenów
przeznaczonych  do  zalesień,  który  został  opracowany  na  mapach  w  skali  1:5000
zachowując zakres zgodności ze studium, a  także wynikający ze złożonych wniosków. 

Następnie  projekt  poddano  zaopiniowaniu  przez Gminną  Komisję  Urbanistyczno
-Architektoniczną powołaną Zarządzeniem Wójta  Gminy Kamionka Nr 21/04 z dnia 25
listopada 2004 r. Posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej  odbyło
się w trzech prezentacjach w następujących terminach:

− 30 grudnia 2003 r. 
− 11 stycznia 2004 r.
− 27 stycznia 2004 r. 

Do przedmiotowego opracowania nie wniesiono uwag merytorycznych.
Następnie  w dniach  od  01  lutego  2005  r.  do  01  marca  2005  r.  projekt  planu

miejscowego  w  zakresie  terenów  przeznaczonych  do  zalesienia  został  poddany
zaopiniowaniu  i  uzgodnieniom  przez  uprawnione  organy  i  instytucje  administracji
publicznej i uwzględniono zmiany wynikające ze stanowiska poszczególnych organów.

W  “Dzienniku  Wschodnim”  w  dniu  26  kwietnia  2005  r.  pojawiło  się  ogłoszenie
dotyczące  wyłożenia  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
gminy Kamionka  do publicznego wglądu w dniach od 05 maja 2005 r. do 25 maja 2005 r.
z możliwością składania uwag do dnia 06 czerwca 2005 r.

Zarządzeniem Nr 7/2005 Wójta Gminy Kamionka z dnia 28 czerwca 2005 r. zostały
odrzucone  uwagi,  które  w  ilości  2  wpłynęły  do  urzędu  gminy  do  przedmiotowego
opracowania,  dotyczące  nie  przeznaczenia  działek  w  projekcie  planu  do  zalesień.
Konsekwencją  takiego  postępowania  jest  konieczność  zachowania  zgodności  ustaleń
projektu  planu  z  ustaleniami  wynikającymi  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka.

Uwagi odrzucone przez Wójta skierowane zostały na sesje Rady Gminy celem ich
rozstrzygnięcia.

Lista  nieuwzględnionych  uwag  stanowi  wraz  z  rozstrzygnięciem  załącznik  do
uchwały Rady Gminy.

Opracowana  do  projektu  planu  miejscowego  prognoza  oddziaływania  na
środowisko  nie  wykazała  żadnych  negatywnych  skutków  projektowanego
zagospodarowania dla środowiska przyrodniczego. 

Dolesienia na gruntach porolnych przestrzennie zostały wskazane do tego typu
działań zarówno w “Ekofizjografii podstawowej gminy” jak i w “Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obsza”. Planowane zalesienia
dotyczą obszarów o niskiej bonitacji glebowej obecnie wykorzystywanej do produkcji



żywności. W efekcie realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przestrzeń przyrodnicza zostanie biologicznie wzbogacona i zwiększy się
udział terenów o dużym potencjale biocenotycznym. Nie ulega wątpliwości, że
zwiększenie lesistości ogólnej gminy Kamionka korzystnie będzie oddziaływać na jakość
powietrza atmosferycznego, a także na procesy glebotwórcze.

Wprowadzone zalesienia do planu miejscowego umożliwią ubieganie się o dotacje
w zakresie dofinansowania zamierzonych inwestycji. 

Wyznaczenie granicy rolno-leśnej zgodnie z normami Unii Europejskiej i
uwzględnieniem jej przepisów stało się konieczne w odniesieniu do wspierania przemian
strukturalnych gospodarki rolnej oraz programów rolno-środowiskowych, w zakres których
wchodzi także zalesianie gruntów porolnych.

Ważnym  zadaniem planu miejscowego jest także podnoszenie środowiskowych,
przyrodniczych i krajobrazowych warunków, przyjaznych zamieszkiwaniu ludności.
Naczelną zasadą założeń planistycznych jest eliminacja działalności i funkcji
destrukcyjnych, zubażających walory i zasoby.  i przepisy odrębne mające kluczowe przy
sporządzaniu planu. 

W konsekwencji wyznaczone tereny zalesień w planie miejscowym, doprowadzą do
poprawy stanu i jakości zagospodarowania przestrzennego, jak również do wzrostu
wpływów do kasy gminy Kamionka z tytułu podatków.

Przewodniczący 
Rady Gminy Kamionka
Krzysztof Banucha



Załącznik nr 22
do uchwały Nr XXII/149/2005

Rady Gminy Kamionka  
z dnia 14 lipca 2005 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
RADY GMINY KAMIONKA

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kamionka w zakresie terenów przeznaczonych do zalesienia.

Zgodnie  z  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm) Rada

Gminy Kamionka stwierdza, że uwagi które wpłynęły w okresie wyłożenia do wglądu
publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w
czasie 14 dni po okresie wyłożenia zostają nieuwzględnione.

W wykazie tabelarycznym (stanowiącym załącznik do niniejszego rozstrzygnięcia)
znajduje się 36 uwag, w tym dwie dotyczące nie przeznaczenia działek w projekcie planu
do zalesień. 

 Projekt  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Kamionka
dla terenów przeznaczonych do zalesień został opracowany w skali 1:5000. Art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r.,  Nr 80,  poz.  717 z późn.  zm.)  dopuszcza sporządzenie  planu  w takiej  skali
wyłącznie  dla  terenów   przeznaczonych  do  zalesień  bądź  dla  terenów  z  całkowitym
zakazem zabudowy. 

 Przedmiotowy projekt planu obejmuje  obszary, które na terenie gminy zgodnie z
obowiązującym studium przeznaczone są do zalesień.

 Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Kamionka zostało zatwierdzone uchwałą Nr VI/58/2005 Rady Gminy Kamionka dnia 07
lipca 2003 r. w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Z
uwagi  na  to,  iż  procedura  formalnoprawna  obowiązująca  przy  sporządzaniu
przytoczonego  opracowania  nie  wymagała  powiadomień  o  przystąpieniu  do  jego
sporządzania  wiele  działek  w  studium  nie  zostało  uwzględnionych  jako  tereny
przeznaczone do  zalesień.  Zgodnie  z art.  9  ust.  4  ustawy z dnia  27  marca 2003 r  o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planu miejscowego. 

W  projekcie  planu  miejscowego  sporządzonego  dla  zalesień  za  przedmiotowe



uznaje  się  odrzucenie  uwag  w  zakresie  wnioskowanych  pojedynczych  działek
przeznaczonych  do  zalesienia,  gdyż  jednym  z  celów  polityki  przestrzennej  jest
kształtowanie  ciągłości  ekosystemów  leśnych,  a  planowanie  zalesień  pojedynczych
działek zlokalizowanych z dala  od zwartych kompleksów leśnych nie prowadzi do tego
celu.  Są to działki z usytuowane z dala od zwartych kompleksów leśnych i  w studium
uwarunkowań utrzymane jako tereny upraw polowych.

Powyższe rozstrzygnięcie  stanowi  załącznik  do  uchwały  Nr  XXII/149/2005  Rady
Gminy Kamionka z dnia z 14 lipca 2005 r.  

Przewodniczący 
Rady Gminy Kamionka
Krzysztof Banucha


