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dot.: projekt6w plan6w ochrony dla obszar6w Natura 2000.
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W odpb'wiedzi na Pana wystqpienie z dnia 10 lipca 2013 r. (pismo znar:
810.6724.10.2013.40), w sprawie jak w nagl6wku, poni2ej pzedstawiam nastepujqce
informacje.

Pzedstawione projekty rozporzqdzerl Ministra Srodowiska w sprawie ustanowienia
pfan6w ochrony dla obszar6w Natura 2000 "Zalew Szczeciftski" (kod obszaru 1LB32OOO/),
,,Zalew Kamiehski i Dziwna" (kod obszaru PL832001) i ,,UjScie Odry iZalew Szczecihski"
(kod obszaru PLH320018) nie rodzq bezposrednich skutk6w w zakresie mo2liwo6ci
zabudowy poszczeg6lnych nieruchomo6ci, a takae realizacji infrastruktury technicznej,
objgtych miejscowymi planami zagospodarowania pzestzennego gminy.

W S 2 pkf 4 projekt6w rozporzqdzen dla ww. obszar6w Natura 2000 pojawia sig zapis
o wskazaniach do zmian w istniejqcych studiach uwarunkowai i kierunk6w
zagospodarowania pzestzennego i miejscowych planach zagospodarowania
paestrzennego gminy - okre5lonymi w zalqczniku nr 4 do rozporzqdzen. W kolumnie 3 tabeli
stanowiqcej zalqcznik nr 4 do rozporz4dzenia pojawia siq zapis, cyt.t ,,wskazanie do zmiany -
proponowana zawafto*c zmienionego zapisu". Nie oznacza to , 2e wynikajqce z ustaleri
rozporzqdzenia zmiany w istnieiqcych studiach uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowanra
pzestzennego i miejscowych planach zagospodarowania pzestzennego gminy nastgpujq
w trybie niniejszego rozporz4dzenia. Zgodnie z aft. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu pnestnennym (Dz. U. z 2012 r., poz.647, z p6zn. zm.)
powyzsze zmiany sE wylqcznie w gestii samozedu terytorialnego, a zatem zmiany
te dokonywane bgdq w trybie spozqdzania zmian do studi6w uwarunkowai i kierunk6w
zagospodarowania pzestzennego lub miejscowych planach zagospodarowania
pzestzennego gminy.

Zatem kwestie wynikajqcych sted zmian w moZliwo6ciach zagospodarowania
poszczeg6lnych nieruchomo6ci, w tym realizacji nowej zabudowy i infrastruktury technicznej,
a tak2e podzialu nieruchomo6ci, rozstrzyga6 bgdzie rada gminy w odpowiednich uchwalach.
Tryb powiadamiania poszczeg6lnych wlascicieli i konsultacji spolecznych reguluje
odpowiednio art. 11 i art. 17 pzyloczonej powyzej ustawy.

Ponadto zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 paldziernika 2010 r.
o udostQpnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. u. z 2008 r. Nr 199,



poz., 1227,.2 p6in. zm.), organ. opracowuiqcy projekt dokumentu wymagaiqcego udzialuspoiecze.stwa, bez zbedne.i.zwroki no.daje o.i pubric=nq wiadomo.ci i;f;"";i;;:;y;1) przystEpieniu do oDracowywania proletiu dokumlntu r o Jego przedmiocie;2) mo2tiwo*ciach zapor,!3!i3 
"ie 

i n'nrniJiaToliumentaclq sprawy oraz o mieJscu,
^. w t46rym jest ona wylo2ona do wglqdu; 

'

3) moLliwo*ci skladania uwag i wniisk6w;
4) sposobie i miejscu skladania.uwag i wniosk^w, wskazuiqc jednoczesnie co najmniej21-dniowy termin ich sktadania:
5). organie wtaSciwm do rozpatrzenia uwag i wniosk6w;
6) postepowaniu w sprawie transgranicznzgo oiJriity*ari" na srodowisko, jezeti jestprowadzone.

CzynnoSci takie zostaly podjgte p?qtz?zwyslanie do Uzedu Mtejskiego w Wolinie:- zawiadomienia z dnia 7 grudnia 201i r. (znak: OW_rV_Oz+lrreioll11j o plvstapieniudoopracowania projekt6w pran6w ochrony ota ooszai6rir r.i"tiri', icici6 ;IJ?:;"",
- zawiadomienia z dnia 22 kwietnia 2013 r. (znak: ow-rv-074/043r01/i 3) o zaproszeniudo udziaru w I spotkaniu w ramach tonsurtatvinvctr, iaore oonyo sig o"i', idil""ior:r. ;
- zawiadomienia z dnia 24 cze'vca.2o13 r. (znakt ow-rv-074/063/0.1/.13) o zaproszenrudo udzialu w il spotkaniu w ramach konsurtacyjnych, kt6re odbyro,ie o"i. lili;."iorgr.

W zwiqzku z powy.szym, 
.i.,rozsttzygnigcia zapis6w plan6w ochrony nie bgdq podstawqdo formulowania zakazow rub nakai6w"w twestii iagospodarowania pzestrzennegoposzczeg6lnych nieruchomosci, tozszetzanie pro""--aurv ,oriarr- ip"r"".",i"t.,do indywiduarnego informowania kazdego poomlotu' ruu, os-6y- nzy;;i;;" ,"uzasadnienia. Rozstzygniecia dotyczqce tyJh kwestii nastgpulq w doliumeniach i*ootny"nprzez gming na podstawie ustawy z diia 27 marca 200i r.-o ptanowaniu i zagospodarowantuprzestnennym (Dz. tJ. z 2012 r., poz. 647, z p6in. zi.), ftOra ;eono"cieini" Jtr.sr.
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