Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/30/2011
Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 marca 2011 r.

WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOśONEGO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
Lp.

1
1.

Data wpływu
uwagi

2
02.03.2011 r.

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i
adres
zgłaszającego
uwagi
3
Katarzyna
Gackowska
Wiesław
Michałowski

Treść uwagi

4
Zmiana planowanego
przebiegu obwodnicy we
fragmencie ulicy Polnej
oraz obszaru
chronionego Natura
2000

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

5
działki: 130,
125/2, 111/21,
188 obręb
Dębnica
Kaszubska

6
Proponowany
przebieg obwodnicy
miejscowości
Dębnica Kaszubska
w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 210

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w
sprawie rozpatrzenia uwagi
uwaga
uwaga nieuwzględniona
uwzględniona

7

8

Rozstrzygniecie Rady Gminy Dębnica Kaszubska
uwaga
uwzględniona

Uwagi

uwaga nieuwzględniona

9

10

Nie uwzględniono

Nie uwzględniono

Studium proponuje pozostawienie rezerwy
terenu pod przyszłą obwodnicę miejscowości
Dębnica Kaszubska i nie przesądza o jej
budowie. Budowa obwodnicy nie jest
zadaniem gminy Dębnica Kaszubska, a
województwa
pomorskiego,
które
tę
obwodnice
moŜe
zrealizować.
NaleŜy
zauwaŜyć,
Ŝe
proponowany
przebieg
obwodnicy nie jest pomysłem nowym i
występuję w obecnie obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dębnica uchwalonym
uchwałą nr 34/96 Rady Gminy Dębnica
Kaszubska z dnia 28 sierpnia 1996 r. a takŜe
istniała
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Dębnica
Kaszubska
uchwalonym uchwałą nr 38/92 z dnia 5
czerwca 1992 roku Rady Gminy Dębnica
Kaszubska.
Proponowany w studium
przebieg
obwodnicy
jest
najbardziej
optymalny ekonomicznie
i przyrodniczno.
Inne warianty wymagają wycinki duŜych
połaci lasu oraz przecinają obszar Natura
2000.

Studium proponuje pozostawienie rezerwy
terenu
pod
przyszłą
obwodnicę
miejscowości Dębnica Kaszubska i nie
przesądza
o jej
budowie.
Budowa
obwodnicy nie jest zadaniem gminy Dębnica
Kaszubska, a województwa pomorskiego,
które tę obwodnice moŜe zrealizować.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe proponowany przebieg
obwodnicy nie jest pomysłem nowym i
występuję w obecnie obowiązującym
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Dębnica uchwalonym uchwałą nr 34/96
Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 28
sierpnia 1996 r. a takŜe istniała w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Dębnica
Kaszubska uchwalonym uchwałą nr 38/92 z
dnia 5 czerwca 1992 roku Rady Gminy
Dębnica Kaszubska.
Proponowany w
studium przebieg obwodnicy jest najbardziej
optymalny ekonomicznie i przyrodniczno.
Inne warianty wymagają wycinki duŜych
połaci lasu oraz przecinają obszar Natura
2000.
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1

2.

3.

4.

28.02.2011 r.

03.03.2011 r.

02.03.2011 r.

Roman i Iwona
Jankiewicz

Roman
Jankiewicz

Jarosław
Konopka

Przeznaczenie działek o
numerach: 192, 193,
194, 206, 207, 209 pod
budownictwo
indywidualne
mieszkaniowe

Działki: 192, 193,
194, 206, 207,
209
obręb Dębnica
Kaszubska

Obszary rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej

Brak zgody na
lokalizację obwodnicy
Dębnicy Kaszubskiej na
działkach 192, 193, 194

Działki: 192, 193,
194 obręb:
Dębnica
Kaszubska

Obszary rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej

Zmiana planowanego
przebiegu obwodnicy we
fragmencie ulicy Polnej
oraz obszaru
chronionego Natura
2000

działki: 130,
125/2, 111/21,
188 obręb
Dębnica
Kaszubska

Proponowany
przebieg obwodnicy
miejscowości
Dębnica Kaszubska
w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 210

Nie uwzględniono

Nie uwzględniono

W obszarze cennym przyrodniczo jakim jest
otulina Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi:
obszary przeznaczone pod rozwój funkcji
mieszkaniowej i usługowej zostały
wyznaczone na podstawie uchwalonych i
obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie wniosków analizowanych ,
uzgodnionych i zaopiniowanych przez róŜne
organy i instytucje. Wyznaczenie nowych
terenów przeznaczonych pod rozwój
osadnictwa w otulinie parku wymaga
ponowienia procedur opiniowania i
uzgadniania co wyraźnie wydłuŜa procedurę
uchwalania studium, blokuje inwestycje na
obszarze gminy oraz zmniejsza powierzchnię
cennych przyrodniczo terenów naturalnych.

W obszarze cennym przyrodniczo jakim jest
otulina Parku Krajobrazowego „Dolina
Słupi: obszary przeznaczone pod rozwój
funkcji mieszkaniowej i usługowej zostały
wyznaczone na podstawie uchwalonych i
obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie wniosków analizowanych ,
uzgodnionych i zaopiniowanych przez róŜne
organy i instytucje. Wyznaczenie nowych
terenów przeznaczonych pod rozwój
osadnictwa w otulinie parku wymaga
ponowienia procedur opiniowania i
uzgadniania co wyraźnie wydłuŜa procedurę
uchwalania studium, blokuje inwestycje na
obszarze gminy oraz zmniejsza
powierzchnię cennych przyrodniczo terenów
naturalnych.
Nie uwzględniono
Wniosek bezzasadny

Nie uwzględniono
Wniosek bezzasadny
Proponowana obwodnica nie jest planowana
na działkach 192, 193, 194. Kierunkiem dla
wyŜej wymienionych działek jest obszar
rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Proponowana
obwodnica
nie
jest
planowana na działkach 192, 193, 194.
Kierunkiem dla wyŜej wymienionych działek
jest
obszar
rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej.

Nie uwzględniono

Nie uwzględniono

Studium proponuje pozostawienie rezerwy
terenu pod przyszłą obwodnicę miejscowości
Dębnica Kaszubska i nie przesądza o jej
budowie. Budowa obwodnicy nie jest
zadaniem gminy Dębnica Kaszubska, a
województwa
pomorskiego,
które
tę
obwodnice
moŜe
zrealizować.
NaleŜy
zauwaŜyć,
Ŝe
proponowany
przebieg
obwodnicy nie jest pomysłem nowym i
występuję w obecnie obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dębnica uchwalonym
uchwałą nr 34/96 Rady Gminy Dębnica
Kaszubska z dnia 28 sierpnia 1996 r. a takŜe
istniała
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Dębnica
Kaszubska
uchwalonym uchwałą nr 38/92 z dnia 5
czerwca 1992 roku Rady Gminy Dębnica
Kaszubska.
Proponowany w studium
przebieg
obwodnicy
jest
najbardziej
optymalny ekonomicznie
i przyrodniczno.
Inne warianty wymagają wycinki duŜych
połaci lasu oraz przecinają obszar Natura
2000.

Studium proponuje pozostawienie rezerwy
terenu
pod
przyszłą
obwodnicę
miejscowości Dębnica Kaszubska i nie
przesądza
o jej
budowie.
Budowa
obwodnicy nie jest zadaniem gminy Dębnica
Kaszubska, a województwa pomorskiego,
które tę obwodnice moŜe zrealizować.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe proponowany przebieg
obwodnicy nie jest pomysłem nowym i
występuję w obecnie obowiązującym
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Dębnica uchwalonym uchwałą nr 34/96
Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 28
sierpnia 1996 r. a takŜe istniała w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Dębnica
Kaszubska uchwalonym uchwałą nr 38/92 z
dnia 5 czerwca 1992 roku Rady Gminy
Dębnica Kaszubska.
Proponowany w
studium przebieg obwodnicy jest najbardziej
optymalny ekonomicznie i przyrodniczno.
Inne warianty wymagają wycinki duŜych
połaci lasu oraz przecinają obszar Natura
2000.
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5.

6.

7.

02.03.2011 r.

03.03.2011 r.

26.11.2010 r.

Anna Kowalska

Anna Kowalska

Gospodarstwo
Rolne Tomasz
Matarski

Ponowne przemyślenie
planowanego przebiegu
obwodnicy w części przy
ulicy Polnej oraz na
całym jej przebiegu

działki: 130,
125/2, 111/21,
188 obręb
Dębnica
Kaszubska

Proponowany
przebieg obwodnicy
miejscowości
Dębnica Kaszubska
w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 210

Objęcie działek 406 i 392
moŜliwością zabudowy
na cele handlowo usługowe

działki: 406, 392
obręb Dębnica
Kaszubska

Obszary wskazane
na cele rozwoju
funkcji
mieszkaniowych i
działalności
gospodarczych

Ujęcie w studium działki
120/6 obręb Dobra oraz
16/8 obręb Dębnica
Kaszubska Leśnictwo
pod budowę elektrowni
wiatrowych

Działka 120/6
obręb Dobra
działka 16/8 obręb
Dębnica
Kaszubska
Leśnictwo

Obszary rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej

Nie uwzględniono

Nie uwzględniono

Studium proponuje pozostawienie rezerwy
terenu pod przyszłą obwodnicę miejscowości
Dębnica Kaszubska i nie przesądza o jej
budowie. Budowa obwodnicy nie jest
zadaniem gminy Dębnica Kaszubska, a
województwa
pomorskiego,
które
tę
obwodnice
moŜe
zrealizować.
NaleŜy
zauwaŜyć,
Ŝe
proponowany
przebieg
obwodnicy nie jest pomysłem nowym i
występuję w obecnie obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dębnica uchwalonym
uchwałą nr 34/96 Rady Gminy Dębnica
Kaszubska z dnia 28 sierpnia 1996 r. a takŜe
istniała
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Dębnica
Kaszubska
uchwalonym uchwałą nr 38/92 z dnia 5
czerwca 1992 roku Rady Gminy Dębnica
Kaszubska.
Proponowany w studium
przebieg
obwodnicy
jest
najbardziej
optymalny ekonomicznie
i przyrodniczno.
Inne warianty wymagają wycinki duŜych
połaci lasu oraz przecinają obszar Natura
2000.

Studium proponuje pozostawienie rezerwy
terenu
pod
przyszłą
obwodnicę
miejscowości Dębnica Kaszubska i nie
przesądza
o jej
budowie.
Budowa
obwodnicy nie jest zadaniem gminy Dębnica
Kaszubska, a województwa pomorskiego,
które tę obwodnice moŜe zrealizować.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe proponowany przebieg
obwodnicy nie jest pomysłem nowym i
występuję w obecnie obowiązującym
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Dębnica uchwalonym uchwałą nr 34/96
Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 28
sierpnia 1996 r. a takŜe istniała w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Dębnica
Kaszubska uchwalonym uchwałą nr 38/92 z
dnia 5 czerwca 1992 roku Rady Gminy
Dębnica Kaszubska.
Proponowany w
studium przebieg obwodnicy jest najbardziej
optymalny ekonomicznie i przyrodniczno.
Inne warianty wymagają wycinki duŜych
połaci lasu oraz przecinają obszar Natura
2000.

Uwaga
złoŜona
ponownie
03.03.2011
r.

Uwzględniono
Działki zostały
wskazane
przed
złoŜeniem
uwagi.
Kierunek
studium
umoŜliwia
zabudowę
handlowo –
usługową.
Nie uwzględniono
W obszarze cennym przyrodniczo jakim jest
otulina Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi:
obszary wskazane na cele lokalizacji farm
wiatrowych na podstawie uchwalonych i
obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie wniosków analizowanych ,
uzgodnionych i zaopiniowanych przez róŜne
organy i instytucje. Wyznaczenie nowych
terenów przeznaczonych pod rozwój
energetyki wiatrowej w otulinie parku
wymaga ponowienia procedur opiniowania i
uzgadniania co wyraźnie wydłuŜa procedurę
uchwalania studium, blokuje inwestycje na
obszarze gminy oraz zmniejsza powierzchnię
cennych przyrodniczo terenów naturalnych.

Uwaga
złoŜono
przed
ponownym
wyłoŜeniem
projektu
studium
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8.

9.

03.02.2011 r.

03.03.2011 r.

Krystyna i
Mirosław Mułyk

Mirosław
Rudzikiewicz
Jerzy
Rudzikiewicz
Stanisław
Rudzikiewicz

Włącznie działki nr 218
(obręb Dębnica
Kaszubska) do strefy A2
opisanej jako obszary
wskazane na cele
rozwoju funkcji
mieszkaniowych oraz
działalności
gospodarczych

Propozycja przebiegu
obwodnicy w rejonie
ulicy Polnej

Działka 218 obręb
Dębnica
Kaszubska

Nowy przebieg
trasy (wiele
działek)

Obszary rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej

Obszary wskazane
na cele rozwoju
funkcji
mieszkaniowych i
działalności
gospodarczych
Lasy
Obszary rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej

Nie uwzględniono

Nie uwzględniono

W obszarze cennym przyrodniczo jakim jest
otulina Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi:
obszary przeznaczone pod rozwój funkcji
mieszkaniowej i usługowej zostały
wyznaczone na podstawie uchwalonych i
obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie wniosków analizowanych ,
uzgodnionych i zaopiniowanych przez róŜne
organy i instytucje. Wyznaczenie nowych
terenów przeznaczonych pod rozwój
osadnictwa w otulinie parku wymaga
ponowienia procedur opiniowania i
uzgadniania co wyraźnie wydłuŜa procedurę
uchwalania studium, blokuje inwestycje na
obszarze gminy oraz zmniejsza powierzchnię
cennych przyrodniczo terenów naturalnych.
Nie uwzględniono

W obszarze cennym przyrodniczo jakim jest
otulina Parku Krajobrazowego „Dolina
Słupi: obszary przeznaczone pod rozwój
funkcji mieszkaniowej i usługowej zostały
wyznaczone na podstawie uchwalonych i
obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie wniosków analizowanych ,
uzgodnionych i zaopiniowanych przez róŜne
organy i instytucje. Wyznaczenie nowych
terenów przeznaczonych pod rozwój
osadnictwa w otulinie parku wymaga
ponowienia procedur opiniowania i
uzgadniania co wyraźnie wydłuŜa procedurę
uchwalania studium, blokuje inwestycje na
obszarze gminy oraz zmniejsza
powierzchnię cennych przyrodniczo terenów
naturalnych.
Nie uwzględniono

Studium proponuje pozostawienie rezerwy
terenu pod przyszłą obwodnicę miejscowości
Dębnica Kaszubska i nie przesądza o jej
budowie. Budowa obwodnicy nie jest
zadaniem gminy Dębnica Kaszubska, a
województwa pomorskiego, które tę
obwodnice moŜe zrealizować. NaleŜy
zauwaŜyć, Ŝe proponowany przebieg
obwodnicy nie jest pomysłem nowym i
występuję w obecnie obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dębnica uchwalonym
uchwałą nr 34/96 Rady Gminy Dębnica
Kaszubska z dnia 28 sierpnia 1996 r. a takŜe
istniała w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Dębnica Kaszubska
uchwalonym uchwałą nr 38/92 z dnia 5
czerwca 1992 roku Rady Gminy Dębnica
Kaszubska. Proponowany w studium
przebieg obwodnicy jest najbardziej
optymalny ekonomicznie i przyrodniczno.
Inne warianty wymagają wycinki duŜych
połaci lasu oraz przecinają obszar Natura
2000.

Studium proponuje pozostawienie rezerwy
terenu pod przyszłą obwodnicę
miejscowości Dębnica Kaszubska i nie
przesądza o jej budowie. Budowa
obwodnicy nie jest zadaniem gminy Dębnica
Kaszubska, a województwa pomorskiego,
które tę obwodnice moŜe zrealizować.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe proponowany przebieg
obwodnicy nie jest pomysłem nowym i
występuję w obecnie obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Dębnica uchwalonym uchwałą nr 34/96
Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 28
sierpnia 1996 r. a takŜe istniała w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Dębnica
Kaszubska uchwalonym uchwałą nr 38/92 z
dnia 5 czerwca 1992 roku Rady Gminy
Dębnica Kaszubska. Proponowany w
studium przebieg obwodnicy jest najbardziej
optymalny ekonomicznie i przyrodniczno.
Inne warianty wymagają wycinki duŜych
połaci lasu oraz przecinają obszar Natura
2000.
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10.

02.03.2011 r.

Stowarzyszenie
Speranda

1.
Uwzględnienie
potencjalnych terenów
pod zabudowę
jednorodzinną oraz
zabudowę rekreacyjno –
wypoczynkową
2.
ZałoŜenie funkcji
cmentarza komunalnego
dla działki 178 w
Niepoględziu .
Wskazanie terenów
byłych cmentarzy
wiejskich jako terenów
zielonych, wyjętych
spod jakichkolwiek
funkcji uŜytkowych.

Ad1. Tereny
wskazano na
załączonej mapie
Ad.2. działka 178
(obręb
Niepoględzie)
Działka 166
(obręb
Niepoględzie)

Ad. 1.Obszary
wskazane na cele
rozwoju funkcji
mieszkaniowych i
działalności
gospodarczych
Obszary wiejskich
jednostek
osadniczych
Ad.2
Cmentarze
Lasy

Ad.1
Częściowo
uwzględniono.
Wybrane
tereny zostały
wskazane
przed
złoŜeniem
uwagi.
Kierunek
studium
umoŜliwia
zabudowę
jednorodzinną
oraz
zabudowę
rekreacyjno wypoczynkową

Ad.1 Częściowo nie uwzględniono

Ad.1 Częściowo nie uwzględniono

W obszarze cennym przyrodniczo jakim jest
otulina Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi:
obszary przeznaczone pod rozwój funkcji
mieszkaniowej
i
usługowej
zostały
wyznaczone na podstawie uchwalonych i
obowiązujących
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie
wniosków
analizowanych
,
uzgodnionych i zaopiniowanych przez róŜne
organy i instytucje. Wyznaczenie nowych
terenów
przeznaczonych
pod
rozwój
osadnictwa w otulinie parku wymaga
ponowienia
procedur
opiniowania
i
uzgadniania co wyraźnie wydłuŜa procedurę
uchwalania studium, blokuje inwestycje na
obszarze gminy oraz zmniejsza powierzchnię
cennych przyrodniczo terenów naturalnych.

W obszarze cennym przyrodniczo jakim jest
otulina
Parku Krajobrazowego „Dolina
Słupi: obszary przeznaczone pod rozwój
funkcji mieszkaniowej i usługowej zostały
wyznaczone na podstawie uchwalonych i
obowiązujących
miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie wniosków analizowanych ,
uzgodnionych i zaopiniowanych przez róŜne
organy i instytucje. Wyznaczenie nowych
terenów przeznaczonych pod rozwój
osadnictwa w otulinie parku wymaga
ponowienia
procedur
opiniowania
i
uzgadniania co wyraźnie wydłuŜa procedurę
uchwalania studium, blokuje inwestycje na
obszarze
gminy
oraz
zmniejsza
powierzchnię cennych przyrodniczo terenów
naturalnych.

Ad.2 . Nie uwzględniono
Ad.2 . Nie uwzględniono
Wniosek dotyczy przeznaczeń terenu i
ustaleń o poziomie szczegółowości
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Studium nie wyklucza
odtworzenia cmentarza w Niepoględziu oraz
wskazuje zabytkowy cmentarz w
miejscowości Gałęzów.
11.

22.02.2011 r.

Jarosław Ślipek

Ujęcie budowy farmy
wiatrowej na działkach
oznaczonych numerami:
8, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2,
20/1, 20/2, 21, 24, 26,
30/1 obręb Budowo gm.
Dębnica Kaszubska w
SUiKZP gminy Dębnica
Kaszubska

8, 11/1, 11/2,
12/1, 12/2, 20/1,
20/2, 21, 24, 26,
30/1 (obręb
Budowo)

Obszary rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej
Część działki 24:
Lasy

Nie uwzględniono

Wniosek dotyczy przeznaczeń terenu i
ustaleń o poziomie szczegółowości
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Studium nie wyklucza
odtworzenia cmentarza w Niepoględziu oraz
wskazuje zabytkowy cmentarz w
miejscowości Gałęzów.
Nie uwzględniono

Rozszerzenie obszarów wskazane na cele
lokalizacji farm wiatrowych o wnioskowane
działki negatywnie wpłynęłoby na warunki
mieszkaniowe (hałas) w miejscowości
Budowo.

Rozszerzenie obszarów wskazane na cele
lokalizacji farm wiatrowych o wnioskowane
działki negatywnie wpłynęłoby na warunki
mieszkaniowe (hałas) w miejscowości
Budowo.

Wyznaczenie nowych terenów
przeznaczonych pod rozwój farm wiatrowych
w otulinie parku wymaga ponowienia
procedur opiniowania i uzgadniania co
wyraźnie wydłuŜa procedurę uchwalania
studium, blokuje inwestycje na obszarze
gminy .

Wyznaczenie nowych terenów
przeznaczonych pod rozwój farm
wiatrowych w otulinie parku wymaga
ponowienia procedur opiniowania i
uzgadniania co wyraźnie wydłuŜa procedurę
uchwalania studium, blokuje inwestycje na
obszarze gminy .
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12.

13.

03.03.2011 r.

03.03.2011 r.

Zuzanna
Szczerbowicz

Zdzisław
Tomczak

Nie budowanie
obwodnicy obok domu
Pani Zuzanny
Szczerbowiecz

działki: 130,
125/2, 111/21,
188 obręb
Dębnica
Kaszubska

Proponowany
przebieg obwodnicy
miejscowości
Dębnica Kaszubska
w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 210

Sprzeciw przeciwko
planowaniu i budowie
obwodnicy biegnącej
przez ulicę Polną.

działki: 130,
125/2, 111/21,
188 obręb
Dębnica
Kaszubska

Proponowany
przebieg obwodnicy
miejscowości
Dębnica Kaszubska
w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 210

Nie uwzględniono

Nie uwzględniono

Studium proponuje pozostawienie rezerwy
terenu pod przyszłą obwodnicę miejscowości
Dębnica Kaszubska i nie przesądza o jej
budowie. Budowa obwodnicy nie jest
zadaniem gminy Dębnica Kaszubska, a
województwa
pomorskiego,
które
tę
obwodnice
moŜe
zrealizować.
NaleŜy
zauwaŜyć,
Ŝe
proponowany
przebieg
obwodnicy nie jest pomysłem nowym i
występuję w obecnie obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dębnica uchwalonym
uchwałą nr 34/96 Rady Gminy Dębnica
Kaszubska z dnia 28 sierpnia 1996 r. a takŜe
istniała
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Dębnica
Kaszubska
uchwalonym uchwałą nr 38/92 z dnia 5
czerwca 1992 roku Rady Gminy Dębnica
Kaszubska.
Proponowany w studium
przebieg
obwodnicy
jest
najbardziej
optymalny ekonomicznie
i przyrodniczno.
Inne warianty wymagają wycinki duŜych
połaci lasu oraz przecinają obszar Natura
2000.
Nie uwzględniono

Studium proponuje pozostawienie rezerwy
terenu
pod
przyszłą
obwodnicę
miejscowości Dębnica Kaszubska i nie
przesądza
o jej
budowie.
Budowa
obwodnicy nie jest zadaniem gminy Dębnica
Kaszubska, a województwa pomorskiego,
które tę obwodnice moŜe zrealizować.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe proponowany przebieg
obwodnicy nie jest pomysłem nowym i
występuję w obecnie obowiązującym
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Dębnica uchwalonym uchwałą nr 34/96
Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 28
sierpnia 1996 r. a takŜe istniała w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Dębnica
Kaszubska uchwalonym uchwałą nr 38/92 z
dnia 5 czerwca 1992 roku Rady Gminy
Dębnica Kaszubska.
Proponowany w
studium przebieg obwodnicy jest najbardziej
optymalny ekonomicznie i przyrodniczno.
Inne warianty wymagają wycinki duŜych
połaci lasu oraz przecinają obszar Natura
2000.
Nie uwzględniono

Studium proponuje pozostawienie rezerwy
terenu pod przyszłą obwodnicę miejscowości
Dębnica Kaszubska i nie przesądza o jej
budowie. Budowa obwodnicy nie jest
zadaniem gminy Dębnica Kaszubska, a
województwa
pomorskiego,
które
tę
obwodnice
moŜe
zrealizować.
NaleŜy
zauwaŜyć,
Ŝe
proponowany
przebieg
obwodnicy nie jest pomysłem nowym i
występuję w obecnie obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dębnica uchwalonym
uchwałą nr 34/96 Rady Gminy Dębnica
Kaszubska z dnia 28 sierpnia 1996 r. a takŜe
istniała
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Dębnica
Kaszubska
uchwalonym uchwałą nr 38/92 z dnia 5
czerwca 1992 roku Rady Gminy Dębnica
Kaszubska.
Proponowany w studium
przebieg
obwodnicy
jest
najbardziej
optymalny ekonomicznie
i przyrodniczno.
Inne warianty wymagają wycinki duŜych
połaci lasu oraz przecinają obszar Natura
2000.

Studium proponuje pozostawienie rezerwy
terenu
pod
przyszłą
obwodnicę
miejscowości Dębnica Kaszubska i nie
przesądza
o jej
budowie.
Budowa
obwodnicy nie jest zadaniem gminy Dębnica
Kaszubska, a województwa pomorskiego,
które tę obwodnice moŜe zrealizować.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe proponowany przebieg
obwodnicy nie jest pomysłem nowym i
występuję w obecnie obowiązującym
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Dębnica uchwalonym uchwałą nr 34/96
Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 28
sierpnia 1996 r. a takŜe istniała w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Dębnica
Kaszubska uchwalonym uchwałą nr 38/92 z
dnia 5 czerwca 1992 roku Rady Gminy
Dębnica Kaszubska.
Proponowany w
studium przebieg obwodnicy jest najbardziej
optymalny ekonomicznie i przyrodniczno.
Inne warianty wymagają wycinki duŜych
połaci lasu oraz przecinają obszar Natura
2000.
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14.

18.01.2011 r.

Piotr Wicki

15.

18.01.2011 r.

Piotr Wicki
Wiesława
Richert

16.

18.01.2011 r.

Piotr Wicki

17..

18.

19.

20.

18.01.2011 r.

18.01.2011 r.

18.01.2011 r.

18.01.2011 r.

Piotr Wicki

Piotr Wicki

Piotr Wicki

Piotr Wicki

Obszary
lokalizacji farm
wiatrowych na
obszarze całej
gminy

obszary wskazane
na cele lokalizacji
farm wiatrowych

Wyłączenie z projektu
studium jako obszar pod
lokalizację farm
wiatrowych działek : 293,
292, 291, 166/2, 167,
35/2 27/2, 45, 44 227/2
(obręb Łabiszewo)
Wyłączenie z projektu
studium jako obszar pod
lokalizację farm
wiatrowych terenów
połoŜonych w okolicy
miejscowości Łabiszewo
i Dobieszewo

Działki 293, 292,
291, 166/2, 167,
35/2 27/2, 45,
44 227/2 (obręb
Łabiszewo)

obszary wskazane
na cele lokalizacji
farm wiatrowych

Farmy wiatrowe
Łabiszewo i
Dobieszewo

obszary wskazane
na cele lokalizacji
farm wiatrowych

Budowa lotniska w
postaci pasa trawiastego
dla samolotów o
napędzie silnikowym
połoŜonego w obrębie
Łabiszewo pomiędzy
działką 224/2 a drogą
Łabiszewo - Boguszyce
Ustalenie warunków
zabudowy dla terenu
historycznie
budowlanego
znajdującego się w
obrębie Łabiszewo
działka nr 293
Ustalenie warunków
zabudowy dla terenu
historycznie
budowlanego
znajdującego się w
obrębie Łabiszewo
działka nr 224/2
(budynek rekreacyjno –
usługowy)
Ustalenie warunków
zabudowy dla terenu
znajdującego się w
obrębie Łabiszewo
działka nr 196/20
(obiekty rekreacyjno turystyczne)

Działki 292, 293,
250, 224/2 (obręb
Łabiszewo)

Działka 293
(obręb
Łabiszewo)

Wykreślenie z projektu
studium zapisów
przewidujących
moŜliwość
przeznaczenia
niektórych obszarów
Gminy na
umiejscowienie farm
elektrowni wiatrowych.

Częściowo
uwzględniono

Częściowo nie uwzględniono

Częściowo nie uwzględniono

Poza działkami 293, 292, 291, 166/2, 167,
35/2 27/2, 45, 44 227/2 (obręb Łabiszewo)
pozostawiono w studium farmy wiatrowe.

Poza działkami 293, 292, 291, 166/2, 167,
35/2 27/2, 45, 44 227/2 (obręb Łabiszewo)
pozostawiono w studium farmy wiatrowe.

Częściowo nie uwzględniono

Częściowo nie uwzględniono

Pozostawiono w studium farmę Dobieszewo i
część farmy Łabiszewo.

Pozostawiono w studium farmę Dobieszewo
i część farmy Łabiszewo.

Obszary rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej

Nie uwzględniono

Nie uwzględniono

Obszary rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej

Nie uwzględniono
Wniosek bezprzedmiotowy

Nie uwzględniono
Wniosek bezprzedmiotowy

Wniosek nie dotyczy przedmiotu studium

Wniosek nie dotyczy przedmiotu studium

Nie uwzględniono
Wniosek bezprzedmiotowy

Nie uwzględniono
Wniosek bezprzedmiotowy

Wniosek nie dotyczy przedmiotu studium

Wniosek nie dotyczy przedmiotu studium

Nie uwzględniono
Wniosek bezprzedmiotowy

Nie uwzględniono
Wniosek bezprzedmiotowy

Wniosek nie dotyczy przedmiotu studium

Wniosek nie dotyczy przedmiotu studium

Wykreślono
działki: 293,
292, 291,
166/2, 167,
35/2 27/2, 45,
44 227/2
(obręb
Łabiszewo)
Uwzględniono

Częściowo
uwzględniono
Wykreślono
działki: 293,
292, 291,
166/2, 167,
35/2 27/2, 45,
44 227/2
(obręb
Łabiszewo)

Działka 224/2
(obręb
Łabiszewo)

Działka 196/20
(obręb
Łabiszewo)

Lasy

Obszary rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej

Konflikt z
Łabiszewo

projektowaną

farmą

wiatrową

Konflikt z projektowaną farmą wiatrową
Łabiszewo
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27

18.01.2011

28.02.2011

28.02.2011

28.02.2011

28.02.2011

28.02.2011

28.02.2011

Sławomir
Juchniewicz

Wyłączenie obszarów
pod lokalizację farm
wiatrowych w obrębie
Łabiszewo

Farma wiatrowa
Łabiszewo

Poparcie dla
wykorzystania energii
odnawialnej dla terenów
Dobieszewa.

Farma wiatrowa
Dobieszewo

Poparcie posadowienia
farmy wiatrowej w
miejscowości
Dobieszewo

Farma wiatrowa
Dobieszewo

Poparcie posadowienia
farmy wiatrowej w
miejscowości
Dobieszewo

Farma wiatrowa
Dobieszewo

Poparcie dla
wykorzystania energii
odnawialnej dla terenów
Dobieszewa.

Farma wiatrowa
Dobieszewo

Barbara
Wichniarek Chewska

Poparcie dla
wykorzystania energii
odnawialnej dla terenów
Dobieszewa.

Farma wiatrowa
Dobieszewo

Jolanta Szumska

Poparcie dla
wykorzystania energii
odnawialnej dla terenów
Dobieszewa.

Farma wiatrowa
Dobieszewo

Mirosław
Szumski

Andrzej
Wichniarek

Urszula
Wichniarek

Mariusz
Siatkowski

obszary wskazane
na cele lokalizacji
farm wiatrowych

obszary wskazane
na cele lokalizacji
farm wiatrowych

obszary wskazane
na cele lokalizacji
farm wiatrowych

obszary wskazane
na cele lokalizacji
farm wiatrowych

obszary wskazane
na cele lokalizacji
farm wiatrowych

obszary wskazane
na cele lokalizacji
farm wiatrowych

obszary wskazane
na cele lokalizacji
farm wiatrowych

Częściowo
uwzględniono
Wykreślono
działki: 293,
292, 291,
166/2, 167,
35/2 27/2, 45,
44 227/2
(obręb
Łabiszewo)
Uwzględniono

Częściowo nie uwzględniono

Częściowo nie uwzględniono

Poza farmą w okolicy miejscowości
Łabiszewo pozostawiono w studium farmy
wiatrowe.

Poza farmą w okolicy miejscowości
Łabiszewo pozostawiono w studium farmy
wiatrowe.

Utrzymano
zapisy
dotyczące
farmy
Dobieszewo
Uwzględniono
Utrzymano
zapisy
dotyczące
farmy
Dobieszewo
Uwzględniono
Utrzymano
zapisy
dotyczące
farmy
Dobieszewo
Uwzględniono
Utrzymano
zapisy
dotyczące
farmy
Dobieszewo
Uwzględniono
Utrzymano
zapisy
dotyczące
farmy
Dobieszewo
Uwzględniono
Utrzymano
zapisy
dotyczące
farmy
Dobieszewo

…………………………………………………………….
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