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1. WPROWADZENIE. 

 

Wójt gminy Sulęczyno  pismem nr GP.6721.2.U74.2016 z 14.12.2016 r. wystąpił o 
uzgodnienie i zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kłodno, gmina Sulęczyno 
obejmującego działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56. 
W odpowiedzi otrzymano od Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska 
w Gdańsku następujące pisma: 

 - odmawiające uzgodnienia projektu planu miejscowego - RDOŚ-Gd-
PNII.610.7.70.2016.NB.2 z dnia 17.01.2017 r. (wpływ do UG 20.01.2017 r.); 

 - negatywnie opiniujące projekt mpzp -  RDOŚ-Gd-WZP.410.7.83.2016.NB 
z dnia 17.01.2017 r. (wpływ do UG 20.01.2017 r.). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wskazał, iż uzgodnienie 
projektu mpzp możliwe będzie po wprowadzeniu do uchwały w sprawie uchwalenia 
planu następujących zmian: 

1. „ wyznaczenie za załączniku graficznym nieprzekraczalnej linii zabudowy 
w odległości 100 m od linii brzegowej jeziora Mausz; 

2. w przypadku spełnienia przesłanek odstępstw od zakazów należy 
wskazać odstępstwo  i spełnić jego wymogi (wszystkie); 

3.  wpisanie w tekście uchwały zakazu „lokalizacji obiektów budowlanych 
w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej oraz 
rybackiej” zgodnie z §5, pkt. 8, lit a uchwały 259/XXIV/16 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. 
z 2016 r., poz. 2942)”. 

Natomiast otrzymana negatywna opinia projektu planu dotyczyła przede wszystkim 
zapisów dotyczących Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
w szczególności niezgodności ich z uchwałą Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Woj. 
Pomorskiego z dnia 25. 07.2016 r. w sprawie obszarów chronionego Krajobrazu 
w woj. pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2942) oraz w zakresie ochrony 
środowiska – organ przeciwny jest „przeznaczeniu terenu pod zabudowę  rekreacji 
indywidualnej terenów leśnych”. Zdaniem organu „rozwój zabudowy rekreacji 
indywidualnej nie powinien odbywać się kosztem uszczuplenia/ubytku zasobów 
leśnych, zwłaszcza ze odbudowa tak złożonego systemu przyrodniczego trwa wiele 
lat”. 

 



3 

 

 

2. OPIS DOKONANYCH ZMIAN 

W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 
(RDOŚ-Gd-PNII.610.7.70.2016.NB.2 z dnia 17.01.2017 r. (wpływ do UG 20.01.2017 
r.) w projekcie planu miejscowego dot. fragmentu obrębu geodezyjnego Kłodno, 
gmina Sulęczyno obejmującego działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 
71/56 wprowadzono następujące korekty: 

 - odnośnie Obszaru Chronionego Krajobrazu:  

„Cały obszar planu położony jest w granicach Gowidlińskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu obowiązują przepisy właściwej Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego 
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim; w strefie 100m od 
linii brzegowej jeziora Mausz (granice strefy pokazano na rysunku planu) ustala się: 

1) zakaz budowania nowych obiektów budowlanych;  
2) dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejącego zainwestowania 

(rozbiórkę, odbudowę, nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę) w celu 
poprawy standardów ochrony środowiska oraz walorów estetyczno-
krajobrazowych, pod warunkiem nie zwiększania powierzchni zabudowy;  

3) zakaz przybliżania zabudowy do brzegów jeziora Mausz; 
4) nakaz wykazania w trakcie postępowania inwestycyjnego braku niekorzystnego 

wpływu planowanej inwestycji na chronione ekosystemy Gowidlińskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu oraz krajobraz.” 

 - dotyczące granicy strefy 100m od linii brzegowej jeziora Mausz: [m.in.] 

„Zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 
b) wzdłuż granicy strefy 100m od linii brzegowej jeziora Mausz (granice strefy 
pokazano na rysunku planu),” 

7) teren 1.ML oraz części terenów 2.ML i 3.ML położone są w strefie 100m od linii 
brzegowej jeziora Mausz (granice strefy pokazano na rysunku planu); 
obowiązują ustalenia określone w § 7 ust 1. 

 

W nawiązaniu do zmian projektu planu sporządzono aneks do Prognozy 
Oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego fragmentu obrębu 
geodezyjnego Kłodno, gmina Sulęczyno obejmującego działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 
71/53, 71/54, 71/55, 71/56 wprowadzając następujące zmiany 
w dotychczasowym dokumencie: 

 na załączniku graficznym do ww. planu miejscowego wprowadza się 
nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 100 m od linii brzegowej jeziora 
Mausz,  

  wyjaśnia się , iż teren opracowania planu miejscowego dot. fragmentu obrębu 
geodezyjnego Kłodno, obejmujący działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 
71/55, 71/56 położony w Gowidlińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, 
w dotychczasowym planie ogólnym gminy (Miejscowy plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno zatwierdzony w dniu 
30.09.1991r. Uchwałą Rady Gminy w Sulęczynie Nr XIII/77/91, ogłoszoną 
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w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego Nr 19 z dnia 
15.11.1991r.) oznaczony był symbolem UTL- teren turystyki i rekreacji - 
letniska indywidualne lub UTW - teren turystyki i rekreacji – ośrodki wczasowe. 
Poniżej zamieszczono wyrys z planu ogólnego. 

1. 
 Orientacyjna lokalizacja obszaru planu 

 

2. 
Ryc. 1-2 Wyrys planu ogólnego gminy Sulęczyno (wersja kolorowa) wraz z fragmentem 

legendy 

 

3. 
 Orientacyjna lokalizacja obszaru planu 
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4. 
Ryc.3-4  Wyrys planu ogólnego gminy Sulęczyno (wersja czarno-biała) wraz z fragmentem 

legendy. 

Teren nadal pełni funkcje zabudowy letniskowej indywidualnej zgodnej z wyznaczoną 
w planie ogólnym funkcją. Stan istniejący terenu opracowania pokazany i opisany 
został w Prognozie oddziaływania na środowisko proj. mpzp w  rozdziale II, pkt. 2.1 
Stan istniejący.  

Ponadto w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sulęczyno uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/213/2010 Rady 
Gminy Sulęczyno z dnia 14 lipca 2010r. obszar przedmiotowego planu położony jest 
w obrębie „obszaru możliwego docelowego zainwestowania”, który według ustaleń 
tekstowych studium stanowi „obszar zwartej zabudowy wsi”. Rozdział 2.1.1. 
Kierunków zagospodarowania przestrzennego - Ogólne zasady i kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy; cytat: „obszary możliwego docelowego 
zainwestowania wyznaczone w studium stanowią obszary zwartej zabudowy wsi 
w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony przyrody”. 

Poniżej zamieszczono wyrys ze Studium. 

 

 Orientacyjna lokalizacja obszaru planu 
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Ryc.5 Wyrys z planszy kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęczyno 
wraz z fragmentem legendy 

 

3. PODSUMOWANIE  

W dotychczasowej Prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do  
4 mpzp opracowanej w listopadzie 2016 r , dla fragmentu obrębu geodezyjnego 
Kłodno, gmina Sulęczyno obejmującego działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 
71/55, 71/56, stwierdzono m. in., że (podkreślono i wygrubiono najistotniejsze 
wnioski):  

1. Realizacja  planowanego zagospodarowania  terenów w granicach 
opracowania  projektu zmiany planu  nie  będzie  źródłem negatywnych  
oddziaływań  na  dobra  materialne w sytuacji dotrzymania zapisów 
w planach miejscowych – nie występują tereny i obiekty objęte ochrona 
prawną, a także elementy historycznego i tradycyjnego zainwestowania.  

2. Nie  prognozuje  się  niekorzystnych oddziaływań na powierzchnię ziemi, nie 
prognozuje się  jakichkolwiek  niekorzystnych  oddziaływań  również  na  
obiekty  chronione. Na  etapie  realizacji  inwestycji nastąpi uruchomienie 
procesów erozyjnych, jednak nie będą one stwarzały zagrożenia terenom 
przyległym. Zakres zmian w  rzeźbie  terenu  uzależniony   będzie,  od  
jakości  prowadzonych  prac  ziemnych  oraz  od okresu  ich  wykonywania.  
Podczas realizacji prac inwestycyjnych należy odpowiednio zdjąć i osobno 
składować wierzchnią, rodzajną warstwę gleby, która po zakończeniu  prac  
budowlanych  powinna  zostać  wykorzystana  do  odtworzenia  powierzchni 
biologicznie czynnej. 

3. Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania terenów aktywnych 
ruchów masowych ziemi oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami 
masowymi. 

4. Z przeprowadzonej analizy wpływu przedmiotowych inwestycji na wodę 
i środowisko gruntowo –  wodne  wynika,  że  przedsięwzięcie  nie  może  
spowodować  nieosiągnięcia  celów środowiskowych,  zawartych  w  planie  
gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza. W  wyniku  realizacji  
ustaleń analizowanego projektu zmiany planu wystąpią jedynie niewielkie, 
miejscowe zmiany stosunków wód gruntowych  (przypowierzchniowych)  
przekształcające  obecny  ich  reżim. Potencjał ekologiczny wód, ani ich 
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jakość biologiczna i fizyko – chemiczna, czy stan ilościowy wód 
podziemnych, nie ulegną pogorszeniu.  

5. Na obszarze planu miejscowego  oraz w jego sąsiedztwie nie występuje 
zagrożenie powodzią. 

6. Realizacja ustaleń planu nie będzie miała żadnego wpływu na ochronę 
obszarów występowania kopalin - nie stwierdzono udokumentowanych oraz 
perspektywicznych złóż surowców naturalnych (wg danych Państwowego 
Instytutu Geologicznego). 

7. Realizacja  ustaleń  analizowanego projektu planu będzie skutkować  
utratą  rolniczej i leśnej  przestrzeni  produkcyjnej  na  terenach  
dotychczas rolniczych i leśnych.  Realizacja ustaleń planu na stałe 
wyłączy użytkowanie rolnicze gruntu. Zgodnie z ustaleniami projektu 
planu, grunty leśne (ok. 0,54 ha) ulegają zmianie przeznaczenia na cele 
nieleśne. Wymagane zatem  jest uzyskanie zgody Marszałka 
Województwa na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne (lasy 
niestanowiące własności Skarbu Państwa).  

8. Projektowana  zabudowa  będzie  źródłem  zorganizowanej  
i niezorganizowanej  emisji zanieczyszczeń do powietrza. Nowopowstałe 
budynki  będą  źródłem  emisji  substancji, powstających przede wszystkim 
w wyniku ogrzewania budynków. Nowe zainwestowanie może przyczynić się 
również do niewielkiego wzmożenia ruchu kołowego i związanego z tym 
wzrostu zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Ze względu na niewielka skalę 
zainwestowania oraz lokalny charakter dróg oddziaływanie prawdopodobnie 
będzie nieznaczne. 

9. Na terenie opracowania planu miejscowego nie prognozuje się 
przekraczania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu środowisku. 

10. Planowane zagospodarowanie terenu objętego projektem zmiany planu nie 
wprowadza zagrożeń dla środowiska, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi. 

11. Walory faunistyczne analizowanego terenu związane są z występowaniem 
szeregu gatunków zwierząt. Wszelkie prace budowlane, jakie będą 
prowadzone na analizowanym terenie, zawsze będą oddziaływały 
negatywnie  na zwierzęta lądowe poruszające się po ziemi. Zmiany 
liczebności lub też zmiany gatunkowe fauny naziemnej do jakich dochodzi 
na terenach inwestycyjnych są zazwyczaj konsekwencją zmian, do jakich 
dochodzi  w pokrywającej teren roślinności.  

12. Obszar opracowania znajduje się w obrębie Gowidlińskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. Na terenie Gowidlińskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu obowiązują przepisy Uchwały Nr 259/XXIV/16 
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.U. 
Woj. Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. poz. 2942). Realizacja 
planowanych w planie przedsięwzięć nie wpłynie na pogorszenie stanu 
flory  i fauny w OCHK. W obrębie dopuszczonych terenów nowego 
zainwestowania mieszkaniowego i rekreacyjnego wymagane jest 
zachowanie 100 m odległości nowej zabudowy od brzegów zbiorników 
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wodnych (z dopuszczonymi w ww. rozporządzeniu wyjątkami) oraz 
ochrona zadrzewień. 

13. Na terenie opracowania planu miejscowego w obrębie geodezyjnym Kłodno 
nie będą znajdowały się urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne. 
Prognozuje  się, że w pełni  zostaną  zachowane  i  dotrzymane  
dopuszczalne  poziomy  pól  elektromagnetycznych  określone  dla  terenów 
przeznaczonych  na  pobyt  ludzi. 

14. Obszary objęte opracowaniem planów miejscowych w obrębie Borek, 
Kłodno i Węsiory położone są w znacznej odległości od granicy państwa, 
w związku z tym nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne w rozumieniu 
ustawy Prawo ochrony środowiska.  

15. Oddziaływanie  skumulowane  to  łączne  oddziaływanie  wszystkich  źródeł  
emisji,  jakie  znajdują się na terenie objętym projektem planu oraz tych, 
które są planowane w jego granicach oraz na obszarach  przyległych. 
Powstałe  oddziaływania  będą  czasowe i nie  będą  stanowiły  uciążliwości  
dla  istniejących terenów zabudowanych. 

16. W ramach oceny skutków realizacji ustaleń projektu planu istotne znaczenie 
ma monitoring w zakresie:- systemów unieszkodliwiania ścieków bytowych 
(co najmniej dwa razy w roku); - gospodarki odpadami (co najmniej dwa razy 
w roku). Na etapie realizacji inwestycji kontroli podlegać powinny: - 
stosowanie zasady minimalnej ingerencji w środowisko przyrodnicze; - 
zasięg przestrzenny „placów budowy”; - wpływ prac budowlanych na warunki 
gruntowo-wodne; - ochrona drzewostanu oraz powierzchni biologicznie 
czynnych. Po zrealizowaniu inwestycji wskazany jest monitoring: - stanu 
technicznego obiektów; -  wielkości zanieczyszczeń powietrza; 

 

KONKLUZJA 

 
Dla obszaru opracowania planu miejscowego fragmentu obrębu 

geodezyjnego Kłodno gmina Sulęczyno, obejmującego działki nr 71/47, 71/48, 
71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56 istnieją przesłanki do zastosowania odstępstwa 
od zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 
100m, od linii brzegowej jez. Mausz określonego w § 5. Pkt 8 lit. a przepisów 
Uchwały Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 
2016 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie 
pomorskim (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2016r. poz. 2942). Analizowany teren 
położony jest w obrębie istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych 
i usługowych, zrealizowanych na podstawie miejscowym planów 
zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 
2004 r., zatem zgodnie § 5. Ust 5 pkt 5 przepisów wymienionej wyżej Uchwały 
zabudowa w tym obszarze jest dopuszczalna. 

 


