
 Załącznik Nr 6 do Uchwały 
Nr V/25/2015  
Rady Miejskiej w Stawiszynie 
z dnia 17 lutego 2015 roku

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  199)  Rada  Miejska  w  Stawiszynie  rozstrzyga  o
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  dla  elektrowni  wiatrowych  na  terenie
gminy Stawiszyn. 

1. Do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla
elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn wyłożonego do publicznego
wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  8.05.2014r.
do 30.05.2014r. w terminie, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne  nie  posiadające  osobowości  prawnej  mogły  wnosić  uwagi
dotyczące projektu planu, tj. do dnia 13.06.2014r wpłynęły następujące uwagi:

1) Uwaga Pana Wiesława Wawrzyniaka dotycząca możliwości lokalizacji
elektrowni wiatrowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia dz. nr 62, 66 –
uwaga  nieuwzgledniona –  działki  położone  poza  terenem
opracowania planu.

2) Uwaga  Państwa  Wiesława  i  Aleksandry  Wawrzyniak  (opiekunów
prawnych  Mateusza  Wawrzyniaka)  dotycząca  możliwości  lokalizacji
elektrowni wiatrowej w miejscowości Nowy Kiączyn dz. nr 86, 88, 85,
89, 90/1, 91, 90/2 – uwaga nieuwzgledniona – działki położone poza
terenem opracowania planu

3) Uwaga  Pana  Wiesława  Jakuba  Wawrzyniaka  dotycząca  możliwości
lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscowości Zbiersk Cukrownia dz.
nr  91 –  uwaga nieuwzgledniona – działka położona poza terenem
opracowania.

4) Uwaga  Pana  Stanisław  Janczarek  dotycząca  możliwości  lokalizacji
elektrowni wiatrowej  w miejscowości Długa Wieś Druga dz. nr 344 –
uwaga nieuwzgledniona – działka położona terenem opracowania

5) Uwaga Pana  Damiana Sieradzkiego  -  sprzeciw dotyczący:  budowy
turbiny wiatrowej w sąsiedztwie działki 203 w Petrykach, planowanego
poszerzenia  drogi  dojazdowej  do  turbiny  wiatrowej.  –  uwaga
nieuwzgledniona –  Droga  KDW  jest  poprowadzona  po  istniejącej
drodze bez potrzeby poszerzenia. Na terenie działki 203 zlokalizowany
jest  tymczasowy  zjazd  z  drogi  publicznej,  prowadzący  do  2  turbin
wiatrowych.



6) Uwaga  Pana Mieczysława  Łuczaka  -  protest  przeciwko  lokalizacji
elektrowni  wiatrowej  na  działce  207  w  Petrykach  -  uwaga
nieuwzględniona – na dz. 207 projektowana jest elektrownia wiatrowa
o mocy zmniejszonej  do 1MW i mniejszym zasięgu łopat wiatraka –
dlatego też jej oddziaływanie jest mniejsze niż elektrowni wiatrowych o
mocy 2,5MW. Oddziaływanie to  nie obejmuje całej  działki  nr  208, w
związku z czym jest możliwość wykorzystania jej na cele budowlane. 
W trakcie sporządzania projektu planu zostały przeprowadzone analizy,
w których wzięto pod uwagę m.in. minimalną odległość od istniejącej i
przewidywanej  w  studium  zabudowy  mieszkaniowej.  Ponadto  do
projektu planu opracowano „Prognozę oddziaływania  na środowisko”
oraz przeprowadzono badania hałasu dla planowanych turbin. W planie
została  wyznaczona  granica  strefy  ochronnej  związanej  z
ograniczeniami  w  zabudowie,  uciążliwości  związane  z  lokalizacją
elektrowni zamykają się w granicach opracowania planu.

7) Uwaga Pana  Wiesława Bednarka dotycząca korekty lokalizacji siłowni
wiatrowej  na  rysunku  planu  zgodnie  z  raportem  oddziaływania  na
środowisko – uwaga uwzględniona.

8) Uwaga Pani Justyny Urbaniak złożona w imieniu mieszkańców Wyrowa
dotycząca  przeznaczenia  terenów  pod  budowę  instalacji
fotowoltaicznych  ze  względu  na  blokadę  zbyt  dużej  powierzchni
terenów rolnych – uwaga uwzględniona.

9) Uwaga Pana Leszka Garczarka dotyczy odległości turbiny wiatrowej od
zabudowy położonej na dz. nr 209 w porównaniu z Decyzją  o ustaleniu
warunków zabudowy z dn. 22.05.2013r.  –  uwaga nieuwzględniona.
Odległości podane w załączniku graficznym policzone zostały od placu
manewrowego  przy  turbinie,  nie  zaś  od  samej  turbiny.  W  planie
odległość terenu EW wynosi 300m od budynku mieszkalnego licząc od
najbliższego punktu.

W  trakcie  sporządzania  projektu  planu  zostały  przeprowadzone
analizy,  w których wzięto pod uwagę m.in. minimalną odległość od
istniejącej  i  przewidywanej  w  studium  zabudowy  mieszkaniowej.
Ponadto do projektu planu opracowano „Prognozę oddziaływania na
środowisko” oraz przeprowadzono badania hałasu dla planowanych
turbin.  W  planie  została  wyznaczona  granica  strefy  ochronnej
związanej  z  ograniczeniami  w zabudowie,  uciążliwości  związane  z
lokalizacją elektrowni zamykają się w granicach opracowania planu.

2.  Do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla
elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn wyłożonego ponownie do
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
4.09.2014r.  do 25.09.2014r.  w terminie,  w którym osoby fizyczne i  prawne
oraz  jednostki  organizacyjne  nie  posiadające  osobowości  prawnej  mogły
wnosić  uwagi  dotyczące  projektu  planu,  tj.  do  dnia  10.10.2014r.  –  nie
wniesiono uwag. W związku z powyższym nie rozstrzyga się o sposobie ich
rozpatrzenia.
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