Załącznik nr 3
Do uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Cewice.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY CEWICE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CEWICE
W TRAKCIE I i II WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU, NIEUWZGLĘDNIONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY CEWICE

Uwagi z I wyłożenia w dniach 12.05.2014 r. do 10.06.2014 r.
Oznaczeni
e
nierucho
mo-ści,
której
dotyczy
uwaga

Data
wpływu
uwagi

Imię i
nazwisko,
nazwa
jednostki
organizacyjnej
i adres

Treść uwagi

1
1.

2
14.05.2014r
.

3
C.P
osoba fizyczna

4
Wniosek o zmianę funkcji działki z rolnej na
mieszkaniową.

2.

04.06.2014r
.

A..K
osoba fizyczna

Wniosek o ustalenie funkcji działek
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Lp.

pod

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

5
dz. nr 291,
obręb
Cewice

6
obszary upraw
rolnych

dz. nr
206/3,

obszary upraw
rolnych

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy
Cewice
w sprawie
rozpatrzenia uwag
uwaga
uwaga
nie
uwzglęuwzględ
dniona
niona
7
8
X

X

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
Cewice
uwaga
uwzglę
-dniona
9

uwaga
nie
uwęglę
dniona
10
X

X

Uwagi/
uzasadnienie

11
Działka sąsiaduje
z obszarem
energetyki
odnawialnej.
Konieczność
zachowania strefy
polno-leśnej.
Trudności
skomunikowania
terenu i koszty
infrastruktury.
Nieuzasadnione
rozproszenie wsi,

1

S.K
osoba fizyczna

3.

02.06.2014r
.

W. M.
osoba fizyczna

207/3,
obręb
Bukowina

Wniosek o przeznaczenie działki pod tereny
przemysłowe i przemysłowo – składowe.

dz. nr
241/9,
obręb
Cewice

obszary osadnicze

X

X

Działka
bezpośrednio
sąsiaduje z
działką na której
zlokalizowana jest
szkoła. Włączenie
w/w działki w
obszar
produkcyjnousługowy
spowoduje
uciążliwości i
zagrożenia
bezpieczeństwa
dla szkoły.

Wniosek o przeznaczenie dz. nr 21/1 jako teren
obsługi produkcji rolnej.

dz. nr 21/1,
obręb
Siemirowic
e

obszary upraw
rolnych

X

X

Lokalizacja
zakładu produkcji
rolnej może
powodować
konflikty
społeczne,
związane z
uciążliwościami
dla terenów
zabudowy
jednorodzinnej

Wniosek o przeznaczenie części dz. nr 21/2
jako
teren
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej (zgodnie z zał. graficznym).

dz. nr 21/2,
obręb
Siemirowic
e

obszary upraw
rolnych

X

X

Teren oddalony
od zwartej
zabudowy wsi.
Trudności
skomunikowania
terenu l koszty
infrastruktury.

J. M.
osoba fizyczna

4.

12.06.2014r
.

A. R.
osoba fizyczna
P. R.
osoba fizyczna

straty dla
krajobrazu,
konieczność
zachowania strefy
polno-leśnej.

2

5.

30.06.2014r
.

G.M.
osoba fizyczna

Wniosek o przeznaczenie dz. nr 165 i 170/1 na
działki budowlane.

dz. nr 165,
dz. nr
170/1,
obręb
Bukowina

obszary upraw
rolnych

X/-

X/-

Uwaga
nieuwzględniona
w części dot.
działki 170/1 ze
względu na
oddalenie od
centrum wsi oraz
dróg publicznych.

6.

30.06.2014r
.

B. B.
osoba fizyczna

Wniosek o przeznaczenie dz. nr 50/2 jako teren
zabudowy mieszkaniowej.

dz. nr 50/2,
obręb
Maszewo
Lęborskie

obszary
rekreacyjne/obszary
zieleni
otwartej/zabudowa
istniejąca poza
obszarami
osadniczymi

X/ -

X/ -

Uwaga
nieuwzględniona
w części,
dotyczącej części
działki 50/2
położonej w
drugiej linii
zabudowy od
drogi. Jest to teren
położny w
sąsiedztwie cieku,
stanowiący obszar
łąk i zadrzewień
śródpolnych.

7.

02.07.2014r
.

A. R.
osoba fizyczna

Wniosek o przeznaczenie działki nr 44 jako
teren związany z produkcją rolną.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowi
-ce oraz
działki
sąsiadują
-ce

obszary upraw
rolnych

X

X

Lokalizacja
zakładu produkcji
rolnej może
powodować
konflikty
społeczne,
związane z
uciążliwościami
dla terenów
zabudowy
jednorodzinnej

8.

02.07.2014r
.

T. B.
osoba fizyczna
L. B.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze

obszar
całej gminy

X/-

X/-

1) Zapisy studium
(str. 72)
wykluczają na
terenie, GZWP
114 oraz w

3

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym

strefach
ochronnych
ujęcia „Okalice”
lokalizację
funkcji, które
mogą zagrozić
czystości wód
podziemnych.
Zapis ogólny
daje większą
gwarancję, że
nie powstanie
obiekt szkodliwy
dla środowiska,
aniżeli
wymienianie
konkretnych
obiektów,
których
zabrania się
lokalizować.
Tekst studium
uzupełniono
dodatkowo o
zapis:
„Na obszarze
głównego
zbiornika wód
podziemnych
oraz w obszarze
zasobowym
ujęcia wody
Okalice
wymagana jest
szczególna
ochrona wód
powierzchniowy
ch i
podziemnych
przed
zanieczyszczeni
em” .

4

w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).

Niezależnie od
tego dla
wszystkich
inwestycji
mogących
potencjalnie czy
znacząco
oddziaływać na
środowisko (t.j
m.in.
wymienionych w
uwadze), przed
wydaniem
pozwoleń na
budowę
prowadzone są
odrębne
postępowania
środowiskowe.
2) Obecnie nie ma
przepisów
prawnych w
zakresie emisji
substancji
odorowych.
Tym niemniej
działania w
zakresie
ograniczenia
uciążliwości
zapachowych
mogą być
realizowane na
podstawie
innych, już
obowiązujących
przepisów. W
tekście studium
dodano zapis:
„Należy podjąć
działania w
zakresie

5

ograniczenia
emisji substancji
zapachowych
do powietrza,
pochodzących
z zakładów
przemysłowych,
a wyczuwalnych
na obszarach
osadniczych
oraz zabudowy
siedliskowej,
zgodnie z
przepisami
odrębnymi.”
3) W tekście
studium
dopisano:
„Oddziaływanie
tych obiektów
musi być
ograniczone do
nieruchomości
stanowiących
element
obszaru
produkcyjnousługowego „ .
4) Likwidacja
istniejących
instalacji
wybudowanych
niezgodnie z
warunkami
lokalizacji jest
związana z
egzekucją
prawa.
Częściowo
zmodyfikowano
zapisy
dotyczące

6

biogazowi.
Ponadto w
uwarunkowaniach
do studium
uzupełniono
zapisy dotyczące
zagrożeń
generowanych
przez działalność
spółki MIX.
9.

02.07.2014r
.

B. R.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w

7

2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).

8

10.

02.07.2014r
.

A. B.
osoba fizyczna
K. B.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
11.

02.07.2014r
.

L. J.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
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w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
12.

02.07.2014r
.

Ż. K.
osoba fizyczna
S. K.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo

13

gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
13.

02.07.2014r
.

M. G.
osoba fizyczna
S. G.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
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14.

02.07.2014r
.

E. B.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
15.

02.07.2014r
.

T. M.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium

18

w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
16.

02.07.2014r
.

H. K.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
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gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
17.

02.07.2014r
.

H. C.
osoba fizyczna
S. C.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
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18.

02.07.2014r
.

B. P.
osoba fizyczna
R. P.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
19.

02.07.2014r
.

P. S.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
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w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
20.

02.07.2014r
.

I. S.
osoba fizyczna
Z. S.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
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gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
21.

02.07.2014r
.

U. W.
osoba fizyczna
A. W.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
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22.

02.07.2014r
.

W. T.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
23.

02.07.2014r
.

W. M.
osoba fizyczna
M. M.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w

31

odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
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w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
24.

02.07.2014r
.

A. K.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
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gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
25.

02.07.2014r
.

B. N.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
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26.

02.07.2014r
.

A. R.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
27.

02.07.2014r
.

M. M.
osoba fizyczna
R. M.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium

39

w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).

28.

02.07.2014r
.

K. S.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z

obszar
całej gminy

X/-

X/-
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ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
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prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
29.

02.07.2014r
.

L. B.
osoba fizyczna
M. B.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
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30.

02.07.2014r
.

J. P.
osoba fizyczna
A. P.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
31.

02.07.2014r
.

W. W.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
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w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
32.

02.07.2014r
.

W. P.
osoba fizyczna
R. P.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
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gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
33.

02.07.2014r
.

M. S.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
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34.

02.07.2014r
.

I. L.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
35.

02.07.2014r
.

P. D.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
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w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
36.

02.07.2014r
.

B. S.
osoba fizyczna
M. S.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego

obszar
całej gminy

X/-

X/-
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poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
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gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
37.

02.07.2014r
.

T. D.
osoba fizyczna
A. D.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
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38.

02.07.2014r
.

J. R.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
39.

02.07.2014r
.

M.R.
osoba fizyczna
K. R.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
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w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
40.

02.07.2014r
.

K. C.
osoba fizyczna
G. C.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w

61

poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
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gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
41.

02.07.2014r
.

S. D.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.

obszar
całej gminy

X/-

X/-
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62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
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42.

02.07.2014r
.

K. M – T.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
43.

02.07.2014r
.

S. I.
osoba fizyczna
B. I.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
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w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
44.

02.07.2014r
.

D. R.
osoba fizyczna

Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o
ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
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45.

02.07.2014r
.

K. O.
osoba fizyczna
R. O.
osoba fizyczna

gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
Wprowadzenie wyraźnego zapisu o zagrożeniu
dla stanu jakości powietrza wynikającego z
emisji odorów związanych z procesami
produkcyjnymi i przetwarzaniem odpadów
poprodukcyjnych przez MIX S.A. (uzupełnienie
pkt 3.4. na str. 21, 22).
Wniosek o dokonanie następujących zmian:
1. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną wód podziemnych (3.2 ochrona
wód powierzchniowych i podziemnych str.
70) poprzez wykluczenie na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
114 oraz w strefach ochronnych ujęcia
Okalice lokalizacji zbiorników ścieków
przemysłowych, lokalizowania oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków, biogazowni,
składowania
oraz
magazynowania
odpadów płynnych i stałych, a także
lokalizowania innych urządzeń i obiektów
mogących zagrażać zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, a
nadto poprzez likwidację już istniejących
źródeł
zanieczyszczeń
w
tym
w
szczególności zbiorników ścieków płynnych
oraz oczyszczalni i podczyszczalni ścieków
przemysłowych.
2. Uzupełnienie zapisów związanych z
ochroną
powietrza
atmosferycznego
poprzez zakazanie (3.4 Ochrona powietrza
atmosferycznego str. 71) działalności
zakładów
przemysłowych
emitujących
zanieczyszczenia powietrza w postaci
odorów, które byłyby wyczuwalne na
obszarach
przeznaczonych
na
cele
mieszkaniowe oraz obszarach zabudowy
siedliskowej.
3. Uzupełnienie zapisów zawartych w pkt
2.2.2 Zasady i wskaźniki zabudowy na
obszarach produkcyjno – usługowych (str.
62) poprzez wprowadzenie zapisu o

obszar
całej gminy

X/-

X/-

j.w
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ograniczeniu
oddziaływania
na
nieruchomości sąsiednie w zakresie
odorów, hałasu i gospodarki wodno –
ściekowej wyłącznie do nieruchomości
stanowiących element obszaru produkcyjno
– usługowego.
4. Uzupełnienie zapisów zawartych na str. 64
– warunki dla lokalizacji biogazowni
poprzez zapis, że warunki te dotyczą
również innych instalacji przemysłowych w
których przeznaczeniem jest produkcja
biogazu, a które są elementami innych
urządzeń i instalacji przemysłowych w tym
w
szczególności
oczyszczalni
i
podczyszczalni ścieków, a także zapis o
likwidacji
istniejących
instalacji
wybudowanych niezgodnie z warunkami
lokalizacji.
Nadto wnoszę o uzupełnienie projektu studium
w części opisowej 3. Stan środowiska
przyrodniczego poprzez:
1. Wprowadzenie
zapisów
dotyczących
zagrożeń
generowanych
przez
przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę
MIX S.A. jako zagrożenie dla głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP 114
Maszewo Lęborskie, a także dla wód
powierzchniowych w tym w szczególności
poprzez
zagrożenie
wywoływane
prowadzoną przez to przedsiębiorstwo
gospodarką wodno – ściekową (zmiana
zapisów w pkt. 3.3. na str. 19-20 projektu).
2. Wprowadzenie
wyraźnego
zapisu
o
zagrożeniu dla stanu jakości powietrza
wynikającego z emisji odorów związanych z
procesami produkcyjnymi i przetwarzaniem
odpadów poprodukcyjnych przez MIX S.A.
(uzupełnienie pkt 3.4. na str. 21, 22).
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UWAGI Z II WYŁOŻENIA w dniach od 22.08.2014 r. do 19.09.2014r.

L.
p.

1
1.

Data
wpływu
uwagi

Imię i
nazwisko,
nazwa
jednostki
organiza
-cyjnej
i adres

2
06.10.
2014r.

3
M. D.
osoba fizyczna

Treść uwagi

4
Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

Oznaczenie
nierucho
mości,
której
dotyczy
uwaga

5
dz. nr 44,
obręb
Siemiro
wice

Ustalenia projektu
studium
dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

6
Zakazuje się
lokalizacji na
obszarach
upraw rolnych oraz
na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli zwierząt
w liczbie nie
mniejszej niż 60
dużych jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy
Cewice
w sprawie
rozpatrzenia uwag
Uwaga
uwęglę
-dniona
7

Uwaga
Nie
uwzglę
-dniona
8
X

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
Cewice
uwaga
uwzględniona

9

Uwaga
nie
uwęgl
ę
dniona
10
X

Uwagi

11
Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)
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mogących zawsze
znacząco
oddziaływać
na środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na środowisko.
2.

06.10.2014r
.

A. G.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)
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3.

06.10.2014r
.

K. S.
osoba fizyczna
Z. S.
osoba fizyczna

4.

06.10.2014r
.

A. H. – K.
osoba fizyczna
Z. K.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

X

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco

74

5.

06.10.2014r
.

M. D.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na

oddziaływać na
środowisko

i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

75

przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

6.

06.10.2014r
.

M. N.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

76

środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.
7.

8.

06.10.2014r
.

06.10.2014r
.

A. P.
osoba fizyczna

H. N.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

X

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia

77

9.

06.10.2014r
.

W. C.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych

Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr

78

jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

10.

06.10.2014r
.

M.M
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek

niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.
dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę

213 poz. 1397)

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

79

przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

11.

06.10.2014r
.

M. R.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.
dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

80

oddziaływać na
środowisko.
12.

06.10.2014r
.

D. S.
osoba fizyczna
Z. S.
osoba fizyczna

13.

06.10.2014r
.

A. M.
osoba fizyczna
R. M.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

X

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie

81

14.

06.10.2014r
.

B. A.
osoba fizyczna
W. A.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)

przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)
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zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

15.

06.10.2014r
.

A. D.
osoba fizyczna
M. D.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.
dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
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mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.
16.

06.10.2014r
.

A. S.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)
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17.

18.

06.10.2014r
.

06.10.2014r
.

E. G.
osoba fizyczna

J. P.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

X

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
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19.

06.10.2014r
.

K. W.
osoba fizyczna
M. W.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na

oddziaływać na
środowisko

i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)
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przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

20.

06.10.2014r
.

W. D.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)
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znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.
21.

06.10.2014r
.

I. S.
osoba fizyczna
M. S.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

88

22.

23.

06.10.2014r
.

06.10.2014r
.

D.G.
osoba fizyczna
K. G.
osoba fizyczna

H. W.
osoba fizyczna
R. W.
osoba fizyczna
E. S.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

X

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco

89

24.

09.10.2014r
.

T. C.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego nie wskazane jest
lokalizowanie
uciążliwych
obiektów
inwentarskich z bezściołową technologią oraz
obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych
węglem.
Zakazuje się lokalizacji na obszarach upraw
rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na

oddziaływać na
środowisko

i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

rolnych oraz na terenach zabudowy istniejącej
poza obszarami osadniczymi chowu i hodowli
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP –
przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)
zaliczanych do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)
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przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza” na: „do 59 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza”.

25.

09.10.2014r
.

M. J.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Zakazuje się
lokalizacji na obszarach upraw rolnych oraz na
terenach zabudowy istniejącej poza obszarami
osadniczymi chowu i hodowli zwierząt w liczbie
nie mniejszej niż 60 dużych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym
za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną
możliwą obsadę inwentarza) zaliczanych do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko i potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza DJP” na: „do 59
dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza
DJP”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)
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środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.
26.

27.

09.10.2014r
.

09.10.2014r
.

M. J.
osoba fizyczna

M.J.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Zakazuje się
lokalizacji na obszarach upraw rolnych oraz na
terenach zabudowy istniejącej poza obszarami
osadniczymi chowu i hodowli zwierząt w liczbie
nie mniejszej niż 60 dużych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym
za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną
możliwą obsadę inwentarza) zaliczanych do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko i potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza DJP” na: „do 59
dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza
DJP”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Zakazuje się

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

X

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
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28.

09.10.2014r
.

W. J.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu w części C, punkt
2.3.2. Kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, s. 67-68, cyt. „Zakazuje się
lokalizacji na obszarach upraw rolnych oraz na
terenach zabudowy istniejącej poza obszarami
osadniczymi chowu i hodowli zwierząt w liczbie
nie mniejszej niż 60 dużych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym
za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną
możliwą obsadę inwentarza) zaliczanych do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko i potencjalnie

Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej
niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

lokalizacji na obszarach upraw rolnych oraz na
terenach zabudowy istniejącej poza obszarami
osadniczymi chowu i hodowli zwierząt w liczbie
nie mniejszej niż 60 dużych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym
za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną
możliwą obsadę inwentarza) zaliczanych do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko i potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza DJP” na: „do 59
dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza
DJP”.

dz. nr 44,
obręb
Siemirowice

Zakazuje się
lokalizacji
na obszarach
upraw rolnych
oraz na terenach
zabudowy
istniejącej poza
obszarami
osadniczymi chowu
i hodowli
zwierząt w liczbie
nie mniejszej

(Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

X

X

Zapis wynika z
treści
Rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko

(Dz.U. 2010 nr

93

znacząco oddziaływać na środowisko.”
Zmiana miałaby dotyczyć części ww. cyt. z: „nie
mniejszej
niż
60
dużych
jednostek
przeliczeniowych inwentarza DJP” na: „do 59
dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza
DJP”.

29.

08.09.2014r
.

Stowarzysze
-nie „Czyste
Maszewo”

1.

2.

Wniosek o uwzględnienie wszystkich
uwag wymienionych w piśmie z dn. 1 lipca
2014r.
Sprzeciw wobec rozszerzenia strefy
przemysłowej w związku z ochroną wód
powierzchniowych i podziemnych.

niż 60 dużych
jednostek
przeliczeniowych
inwentarza
(DJP - przy czym
za liczbę DJP
przyjmuje się
maksymalną
możliwą obsadę
inwentarza)
zaliczanych do
przedsięwzięć
mogących zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko
i potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko.

cała gmina

Obszary
produkcyjno
usługowe

213 poz. 1397)

X

X

1.Uzasadnienie
rozstrzygnięcia
uwag złożonych
w dnia 01.07.2014
znajduje się w
rozstrzygnięciu
Wójta po I
wyłożeniu do
publicznego
wglądu.
2.W studium
zapisano
szczególną
ochronę wód
powierzchniowych i
podziemnych przed
zanieczyszczeniem
Niezależnie od
funkcji należy

94

zabezpieczyć teren
przed infiltracją
zanieczyszczeń, a
to zależy od
przyjętych
rozwiązań
technologicznych i
ich skutecznej
egzekucji.
30.

10.10.2014r
.

I. M.
osoba fizyczna
L. M.
osoba fizyczna

Wniosek o uwzględnienie zmiany istniejącego
zagospodarowania działki pod kątem jej
odrolnienia oraz zmiany przeznaczenia – na
budownictwo mieszkalne.

dz. nr 377

Obszary upraw
rolnych

X

X

Przez teren działki
wyznaczono
wariantowy
przebieg obwodnicy
Cewic.

Przewodniczący Rady Gminy Cewice
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