
Załącznik nr 5

WSKAZANIA DO ZMIAN W ISTNIEJĄCYCH STUDIACH UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN ORAZ 

MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, DOTYCZĄCE ELIMINACJI LUB OGRANICZENIA ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH LUB 

ZEWNĘTRZNYCH, JEŻELI SĄ NIEZBĘDNE DLA UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT, DLA 

KTÓRYCH WYZNACZONO OBSZAR NATURA 2000

Jednostka Obecnie obowiązujący akt ustanawiający Wskazanie do zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Urząd Miejski w Nowym 
Dworze Gdańskim

Uchwała nr 359/XLIII/2010 RM z dnia 16 
września 2010 w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Nowy 
Dwór Gdański, wprowadzająca zmianę do 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Nowy Dwór Gdański 
przyjętego uchwałą Rady Miasta i Gminy 
Nowy Dwór Gdański Nr 67/X/95 z dnia 
2 czerwca 1995r.

W Studium określono, że obszar całkowitego wyłączenia z lokalizacji 
elektrowni wiatrowych obejmuje m.in. Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki 
Nogat i Rzeki Szkarpawy, jednak Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki 
Szkarpawy przestał istnieć i został wyznaczony Obszar Chronionego 
Krajobrazu Rzek Szkarpawy i Tugi11) – granice Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Rzek Szkarpawy i Tugi zostały zmienione w stosunku do granic 
wcześniejszego Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy, zatem 
Studium powinno zostać odpowiednio zmodyfikowane w tym zakresie. 
W Studium określono również obszary w okolicy wsi Gozdawa i Żelichowo 
jako „obszary wariantowe do ustalenia granic po zakończeniu monitoringu”, 
tym samym dopuszczając tam lokalizację elektrowni wiatrowych. 
Jako wskazanie do zmiany Studium określa się konieczność powiększenia 
obszaru całkowitego wyłączenia z lokalizacji nowych (jeszcze nieistniejących) 
inwestycji wiatrowych i wznawiania już istniejących po zakończeniu okresu 
ich eksploatacji o obszar o szerokości 5 km od granicy Obszaru. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Urząd Gminy w Sztutowie Uchwała Nr XIV/82/2004 Rady Gminy w 

Sztutowie z dnia 6 lutego 2004 r. w 
sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

W Planie (§5 ust. 4, karta terenu 5R pkt. 3c, 11R pkt. 3b) ustala się funkcje 
główne m.in. „wykorzystywanie naturalnych warunków do pozyskania 
nowych naturalnych źródeł energii)” oraz „dopuszcza się lokalizację 
elektrowni wiatrowych”. Jako wskazanie do zmiany Planu określa się 

11) Uchwała NR 114/IX/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzek Szkarpawy i Tugi (Dz. Urz. Woj. 
Pom. poz. 2958)
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południowej części gminy Sztutowo (Dz. 
Urz. Woj. Pom. Nr 77 poz. 1442)

konieczność korekty ww. zapisów, tak aby dopuścić lokalizowanie elektrowni 
wiatrowych tylko na terenie znajdującym się poza buforem 5 km od granicy 
Obszaru.

Urząd Gminy w Sztutowie Uchwała Nr XL/359/2010 Rady Gminy 
Sztutowo z dnia 10 listopada 2010 r. w 
sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Kąty Rybackie, gm. Sztutowo (Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 2011, Nr 5 poz. 157, z późn. 
zm.)

Jako wskazania do zmiany Planu określa się konieczność uwzględnienia w 
Planie tego, że:
a) budowa lub rozbudowa elementów infrastruktury żeglugowej i 

rekreacyjnej (np. przystanie, pomosty cumownicze, mola) w obrębie 
Obszaru jest możliwa wyłącznie pod warunkiem wykonania analizy 
wpływu planowanej inwestycji na wskaźniki właściwego stanu ochrony 
przedmiotów ochrony Obszaru,

b) nie jest możliwe zajmowanie nowych obszarów pod kempingi, 
karawaningi i pola namiotowe terenów od miejscowości Kąty Rybackie 
do miejscowości Skowronki (łącznie z obszarami tych miejscowości), 
znajdujących się na południe od ul. Rybackiej, w granicach Obszaru,

c) nie jest możliwe lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na 
terenie od miejscowości Kąty Rybackie do miejscowości Skowronki 
(łącznie z obszarami tych miejscowości), znajdującym się na południe od 
ul. Rybackiej, w granicach Obszaru (dopuszcza się lokalizowanie 
infrastruktury portowej i dostępowej do niej, obiektów służących 
ochronie przeciwpowodziowej). 

Urząd Gminy w Sztutowie Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego w granicach obszaru i w 
strefie buforowej o szerokości 5 km od 
granicy Obszaru (z wyłączeniem 
miejscowości Krynica Morska, Elbląg, 
Tolkmicko, Frombork, Braniewo)

Jako wskazanie do zmiany planów określa się konieczność zamieszczenia w 
planach informacji o tym, że wznoszenie obiektów budowlanych lub 
urządzeń technicznych, o wysokości równej lub większej od 10,5 m w 
Obszarze oraz strefie buforowej o szerokości 5 km od granicy Obszaru (z 
wyłączeniem miejscowości Krynica Morska, Elbląg, Tolkmicko, Frombork, 
Braniewo) powinno być poprzedzone analizą wpływu na wskaźniki 
właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony Obszaru.
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