
Załącznik nr 2          

 do Uchwały nr XXXIII/184/2017 

 Rady Gminy Strzegowo 

 z dnia 14 lipca 2017 roku. 

 

 

Rozstrzygnięcie 

dotyczące sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Marysinek 

§ 1. 

Rada Gminy Strzegowo rozstrzyga o nieuwzględnieniu przedstawionej przez Wójta 

Gminy Strzegowo uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Marysinek złożonej przez 

mieszkańców wsi Marysinek,  

§ 2. 

Uzasadnienie 

W wyznaczonym do dn. 19 maja 2017r. terminie składania uwag do projektu Planu 

mieszkańcy miejscowości złożyli uwagę o następującej treści: zatrzymanie budowy fermy na 

dz. nr 942 poprzez wprowadzenie zapisu w planie – ustalone 210 DJP dla istniejących 

gospodarstw, a dla nowo powstałych 40DJP w skali roku a nie cyklu; 

W projekcie planu na działce 942 wniosek złożony przez inwestora został uznany jako 

tworzenie nowej zabudowy zagrodowej (30RM) z wielkością obsady zwierząt do 40DJP.  

Określenie w projekcie planu zróżnicowanej wielkości obsady zwierząt w poszczególnych 

kompleksach wynika z uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych miejscowości, jak 

również szerokiej dyskusji społeczności lokalnej (uwzględnienie uwag do projektu planu 

złożonych w okresie pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu oraz protokół z  

posiedzenia Radnych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Infrastruktury Rady Gminy). 

Rozwiązania przyjęte w projekcie planu dotyczące obsady zwierząt w gospodarstwach 

rolnych ściśle nawiązują do przyjętej polityki przestrzennej gminy określonej w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo, w którym 

ustala się:  

- zakaz lokalizacji nowych obiektów produkcji zwierzęcej o obsadzie powyżej 210 DJP, 

- dopuszcza się realizację nowych obiektów specjalistycznej produkcji zwierzęcej 

(kurniki, chlewnie) o wielkości obsady zwierząt do 210 DJP przy zachowaniu 

odległości minimum 1000 m od zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi, 

- dopuszcza się możliwość rozbudowy istniejących obiektów produkcji zwierzęcej do 

210 DJP. 

Takie rozwiązania przyjęto na podstawie licznych wniosków mieszkańców złożonych na 

etapie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania Studium oraz prowadzonych dyskusji w 

czasie przygotowywania projektu Studium. 



  Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy jego 

ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

Rozwiązania zawarte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Marysinek wpisują się w ustalenia  polityki przestrzennej gminy. 

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71), 

przyjęto wielkość chowu lub hodowli zwierząt inwentarskich w zależności od liczby dużych 

jednostek przeliczeniowych (DJP), jako kryterium zaliczenia przedsięwzięcia do mogących 

zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie odniesiono się zatem do 

wielkości przedsięwzięcia w skali roku czy cyklu. W związku z tym nie ma zatem podstaw do 

czasowego ograniczania potencjalnych możliwości wykorzystania obiektów przeznaczonych 

do produkcji zwierzęcej poprzez wprowadzanie do projektu planu zróżnicowanych zasad 

prowadzenia produkcji zwierzęcej w okresach czasowych (cyklicznych), które to uzależnione 

są od rodzaju prowadzonej w gospodarstwach produkcji zwierzęcej.  

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                 Wojciech Rejner 


