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W odpb'wiedzina Pana wystqpieniez dnia 10 lipca 2013 r. (pismo znar:
810.6724.10.2013.40),
w sprawiejak w nagl6wku,poni2ejpzedstawiamnastepujqce
informacje.
Pzedstawioneprojektyrozporzqdzerl
MinistraSrodowiska
w sprawieustanowienia
pfan6wochronydla obszar6wNatura2000
(kod obszaru1LB32OOO/),
Szczeciftski"
"Zalew
,,ZalewKamiehskii Dziwna"(kod obszaru PL832001)i ,,UjScieOdry iZalew Szczecihski"
(kod obszaru PLH320018)nie rodzq bezposrednichskutk6w w zakresie mo2liwo6ci
zabudowyposzczeg6lnych
nieruchomo6ci,
a takae realizacjiinfrastruktury
technicznej,
objgtychmiejscowymi
planamizagospodarowania
pzestzennegogminy.
W S 2 pkf 4 projekt6wrozporzqdzendla ww. obszar6wNatura2000pojawiasig zapis
o wskazaniachdo zmian w istniejqcych studiach uwarunkowai i kierunk6w
zagospodarowaniapzestzennego i
miejscowych planach zagospodarowania
paestrzennego
gminy- okre5lonymi
w zalqczniku
nr 4 do rozporzqdzen.
W kolumnie3 tabeli
stanowiqcejzalqczniknr 4 do rozporz4dzenia
pojawiasiq zapis,cyt.t,,wskazanie
do zmianyproponowanazawafto*czmienionegozapisu".Nie oznaczato , 2e wynikajqcez ustaleri
rozporzqdzenia
zmianyw istnieiqcychstudiachuwarunkowafi kierunk6wzagospodarowanra
pzestzennegoi miejscowych
planachzagospodarowania
pzestzennegogminynastgpujq
w trybie niniejszegorozporz4dzenia.
Zgodnie z aft. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniui zagospodarowaniu
pnestnennym (Dz. U. z 2012r., poz.647, z p6zn. zm.)
powyzszezmiany sE wylqczniew gestii samozedu terytorialnego,
a zatem zmiany
te dokonywane
bgdqw trybiespozqdzaniazmian do studi6wuwarunkowaii kierunk6w
zagospodarowaniapzestzennego lub miejscowych planach zagospodarowania
pzestzennegogminy.
Zatem kwestie wynikajqcychsted zmian w moZliwo6ciach
zagospodarowania
poszczeg6lnych
nieruchomo6ci,
w tym realizacji
nowejzabudowyi infrastruktury
technicznej,
a tak2epodzialunieruchomo6ci,
rozstrzyga6
bgdzieradagminyw odpowiednich
uchwalach.
Tryb powiadamianiaposzczeg6lnychwlascicielii konsultacjispolecznychreguluje
odpowiednio
art. 11 i art. 17 pzyloczonejpowyzejustawy.
Ponadto zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 paldziernika 2010 r.
o udostQpnianiu
informacjio srodowiskuijego ochronie,udzialespoleczehstwa
w ochronie
Srodowiskaoraz o ocenach oddzialywaniana Srodowisko(Dz. u. z 2008 r. Nr 199,

poz.,1227,.2p6in. zm.), organ.opracowuiqcy
projektdokumentuwymagaiqcego
udzialu
spoiecze.stwa,bezzbedne.i.zwroki
no.dajeo.i pubric=nqwiadomo.cii;f;"";i;;:;y;
1) przystEpieniudo oDracowywaniaproletiu dokumlntu
r o Jegoprzedmiocie;
2) mo2tiwo*ciach
zapor,!3!i3 i n'nrniJiaToliumentaclq
'
sprawyorazo mieJscu,
jest ona wylo2onado
"iewglqdu;
^. w t46rym
3) moLliwo*ciskladaniauwagi wniisk6w;
4) sposobiei miejscuskladania.uwag
i wniosk^w,wskazuiqcjednoczesnie
co najmniej
21-dniowyterminich sktadania:
5). organiewtaSciwm do rozpatrzeniauwag i wniosk6w;
6) postepowaniuw sprawietransgranicznzgo
oiJriity*ari" na srodowisko,
jezeti jest
prowadzone.
CzynnoSci
takiezostalypodjgtep?qtz?zwyslaniedo Uzedu Mtejskiego
w Wolinie:
- zawiadomienia
z dnia 7 grudnia201i r. (znak:OW_rV_Oz+lrreioll11jplvstapieniu
o

doopracowania
projekt6w
pran6w
ochrony
otaooszai6rir
r.i"tiri',icici6;IJ?:;"",

-

zawiadomienia
z dnia22 kwietnia2013 r. (znak: ow-rv-074/043r01/i
3) o zaproszeniu
doudziaru
w I spotkaniu
w ramach
tonsurtatvinvctr,
iaore
oonyo
sig
o"i',
idil""ior:
r.;
zawiadomienia
z dnia 24 cze'vca.2o13r. (znaktow-rv-074/063/0.1/.13)
o zaproszenru
do udzialuw il spotkaniu
w ramachkonsurtacyjnych,
kt6reodbyro,ieo"i. lili;."iorg
r.

-

W zwiqzkuz powy.szym,
zapis6wplan6wochronynie bgdqpodstawq
do formulowaniazakazow.i.,rozsttzygnigcia
rub nakai6w"w twestii iagospodarowania
pzestrzennego
poszczeg6lnych nieruchomosci, tozszetzanie pro""--aurv
,oriarr- ip"r"".",i"t.,
do indywiduarnego
informowaniakazdego poomlotu'ruu, os-6y- nzy;;i;;"
,"
uzasadnienia.
RozstzygnieciadotyczqcetyJh kwestiinastgpulqw doliumeniach
i*ootny"n
przezgmingna podstawieustawyz diia 27 marca
200i r.-optanowaniui zagospodarowantu
przestnennym(Dz. tJ. z 2012 r., poz. 647, z p6in.
zi.), ftOra ;eono"cieini" Jtr.sr.
procedurq,

ffiTfflil,

informowania
spoleczenstwa
i mozriwo6ci
skhaaniauwag
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