
PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój rozwiązaniami

Protokół sporządzono w dniu 03.03.2016r. w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,         

Na  podstawie  art.  17  pkt  10  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (  jednolity  tekst  ustawy  –  Dz.U.  z  2015  r.  poz.  199
z późn. zm. ) 3 marca 2016r.,, od godz. 12:00 do godz. 14:00  przeprowadzono dyskusję
publiczną  nad  rozwiązaniami  przyjętymi  w  projekcie  zmiany  „Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój” sporządzonego w związku z uchwałą Nr
XXXVIII/282/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 22 lutego 2010 r. o przystąpieniu do zmiany
planu  miejscowego i  Nr  V/49/2015  z  dnia  22  lutego  2015  r.  w  sprawie  przystąpienia  do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój 

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Barbara Zając  Wójt  Gminy Pokój  powitała  zebranych  oraz   zaprosiła  do dyskusji
dotyczącej rozwiązań ww. zmiany planu miejscowego.

2. Krystyna  Kucharzewska  reprezentująca  Pracownię  Urbanistyki  i  Architektury  „Na
Wyspie”  jako  wykonawca  zmiany  planu  miejscowego  -  przedstawiła  prezentowany
projekt zmiany planu przedłożony  do dyskusji,  w zakresie rozwiązań przestrzennych
oraz   zagadnień  związanych  z  ochroną  zabytków,  w  tym  sposobu  spełnienia
wymogów  Opolskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  zawartych
w dokonanym uzgodnieniu zmiany planu miejscowego.

3. Pan Wiesław Duda, adres ,  wyraził  swoje  uwagi
dotyczące  ustaleń  zmiany  planu  miejscowego  zawartych  w  tekście  planu,
w  zakresie  parametrów  i  wskaźników  kształtowania  zabudowy  dla  terenu
oznaczonego  symbolem  B-5UM,  przeznaczonego  na   zabudowę  usługową
i  zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.

4. Pan Krzysztof Drobina, adres ,  wyraził  swoje
uwagi  dotyczące  ustaleń  zmiany  planu  miejscowego  zawartych  w  tekście  planu,
w zakresie chowu i hodowli zwierząt na terenie oznaczonym symbolem A-1RU, jako
teren  obsługi  w  gospodarstwach  hodowlanych,   kwestionując  jako  zbyt  małą
dopuszczoną  liczbę,  mniejszą  niż  40  dużych  jednostek  przeliczeniowych  DJP,
wnioskując   równocześnie  o zwiększenie liczby DJP, stosownie do aktualnej liczby
zwierząt; ponadto pan Drobina zgłosił uwagę i zapytanie dotyczące ograniczeń, które
niesie położenie ww. terenu w granicy strefy „A” ochrony konserwatorskiej obejmującej
historyczny układ urbanistyczny miejscowości Pokój.

5. Pan Mateusz Makarewicz, adres ,  wyraził
swoje uwagi dotyczące ustaleń zmiany planu miejscowego zawartych w tekście planu,
w zakresie chowu i hodowli zwierząt na terenie oznaczonym symbolem D-3RM,  jako
teren zabudowy w gospodarstwach rolnych, kwestionując jako zbyt małą dopuszczoną
liczbę,  mniejszą  niż  40  dużych  jednostek  przeliczeniowych  DJP,  wnioskując
równocześnie   o  zwiększenie  liczby  DJP;  ponadto  pan  Makarewicz  zgłosił  uwagę
i zapytanie w sprawie możliwości lokowania biogazowni na swoim terenie.     

6. Pan Jarosław Ciurla, adres    -  zapoznał  się  z  ustaleniami
planu  oraz  poprosił  o  wyjaśnienie  na  jakiej  podstawie  została  wyznaczone  strefy
ochrony konserwatorskiej oraz czy można zmniejszyć ich zasięg;  pan Ciurla otrzymał
wyjaśnienie  przedstawicielki  Pracowni,  Krystyny  Kucharzewskiej  -  strefy  ochrony
konserwatorskiej ustalone w projekcie zmiany planu miejscowego: strefa „A” ochrony
konserwatorskiej  historycznego  układu  urbanistycznego,  strefa  „B’  ochrony
konserwatorskiej  krajobrazu  kulturowego  z  radialnym  układem  przestrzennym  oraz
strefa  „K”  ochrony  konserwatorskiej  krajobrazu  kulturowego  historycznego
„Zwierzyńca” są obowiązkowym wymogiem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora



Zabytków,  zawartym   w dokonanym  uzgodnieniu  zmiany planu  miejscowego  i  nie
mogą podlegać zmianie. 

7. Pan Damian Sobczak, reprezentujący pana Joachima Chudasz, adres
,   po  zapoznaniu  się  z  ustaleniami  zmiany  planu  dla  terenu

oznaczonego symbolem A-2ZI  jako terenu zieleni izolacyjnej, wniósł uwagę dotyczącą
zaniechania   planowanej  zieleni  i  włączenia  terenu  do  terenu  zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem A-2MN.

8. Pan Marcin Bartoń, adres po zapoznaniu się                          
z ustaleniami projektu ww. planu miejscowego wniósł uwagi, a w  szczególności:          
- sugeruje zmianę zapisu w sprawie przeznaczenia  części zabudowanej                      
(  dawna stacja doświadczalna )  terenu oznaczonego symbolem  D-4UM, jako terenu 
przeznaczonego w projekcie planu na  zabudowę usługową i  zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną, w celu umożliwienia produkcji rolniczej, 
roślinnej,                                                                                                                           
- na terenie oznaczonym symbolem E-1ZW proponuje dopuszczenie elementu 
przestrzennego,                                                                                                               
- wnosi o zaniechanie ustalenia w sprawie zakazu dokonywania podziału terenu 
oznaczonego symbolem  E-ZP jako terenu zieleni publicznej,                                        
-  wnosi o korektę granic terenu C-1ZW, jako zieleni przywodnej, prowadzenie granic 
terenu po granicy cieku wodnego,                                                                                   
- pozostałe uwagi oraz przedstawione na dyskusji Pan Bartoń przedstawi na piśmie,  
w terminie składania uwag do zmiany planu.

III. Ustalenia z dyskusji:

Odpowiedzi na powyższe pytania, uwagi i wnioski do rozwiązań zmiany planu miejscowego
udzieliły  Pani  Wójt  Gminy  Pokój  Barbara  Zając  oraz   Krystyna  Kucharzewska,
reprezentująca Pracownię Urbanistyki i Architektury „Na Wyspie”,  informując o konieczności
złożenia na piśmie zgłoszonych na dyskusji uwag  oraz możliwości składania innych uwag,
w terminie i  formie jak w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu zmiany planu miejscowego do
publicznego wglądu. 

IV.  Wobec  wyczerpania  tematów  dyskusji,  zamknięto  ją.  Następnie  przystąpiono  do
odczytania protokołu z dyskusji. Nie wniesiono uwag do protokołu.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, każdy zawiera 2 ponumerowane strony                 
z przeznaczeniem:

1) dla Wójt Gminy Pokój;                                                                                                            
2) do dokumentacji planistycznej;                                                                                              
3) do publicznego wglądu.

Pokój, 3 marca 2016 r.

Protokołowała:

/-/Jolanta Szeląg                                                           
zatwierdzam            

Barbara Zając

/-/

Wójt Gminy Pokój


