
UCHWAŁA NR XXVI/192/2013
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: 
Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, 

obejmującego obręb geodezyjny Morgi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 
594, 645,1318); art. art.20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2012 poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405,1238), w związku z wykonaniem uchwały 
Rady Gminy Przerośl Nr X/64/11 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Stara 
Pawłówka, Nowa Pawłówka, Śmieciuchówka, Morgi w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi, 
Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów 
geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, 
obejmującego obręb geodezyjny Morgi nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Przerośl uchwalonego uchwałą Rady Gminy Przerośl Nr XIV/96/2000 z dnia 21 lipca 
2000r. (tekst ujednolicony uchwała Nr XXII/157/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 6 czerwca 2013r.). 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: 
Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl uchwalonego 
uchwałą Nr VII/38/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2007r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego nr 197 poz. 2013), zmienionego uchwałą Nr II/18/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych 
Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl (Dziennik 
Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2011r. Nr 22, poz. 313 z dnia 25 stycznia 2011r.), zwaną dalej „zmianą 
planu”. 

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) Załącznik Nr 1 stanowiący część graficzną zmiany planu w skali 1:2000, obejmujący obręb geodezyjny Morgi; 

2) Załącznik Nr 2 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu; 

3) Załącznik Nr 3 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. 1. W uchwale Nr VII/38/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2007r., zmienionej uchwałą Nr 
II/18/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §2: 

a) ustęp 3 zastępuje się punktem 2, 

b) ustęp 4 zastępuje się ustępem 2, 

c) ustęp 5 zastępuje się punktem 1, 

d) ustęp 6 zastępuje się punktem 2;

2) w §3 po pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu: 

„13) nieprzekraczalnej granicy osadnictwa wiejskiego – należy przez to rozumieć linię, której nie może 
przekroczyć istniejąca i planowana zabudowa zagrodowa ze względu na ograniczenia w zabudowie, 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu wynikające z zachowania stref ochronnych od planowanych 
i istniejących elektrowni wiatrowych; 
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14) granica strefy ochronnej od elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100kW –wskazująca tereny, 
na których występuje znaczące oddziaływanie na środowisko.”;

3) w §4 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) Granica strefy ochronnej od elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100kW określająca 
orientacyjny przebieg granicy stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania elektrowni na 
środowisko, która może ulec zmianie wyłącznie na terenach oznaczonym symbolem 5R.”;

4) w § 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) tereny komunikacji drogowej:”;

5) w § 5 w pkt 8 dodaje się litery a, b, c, d, e w brzmieniu: 

„a) KD-G – teren drogi publicznej klasy drogi głównej; 

b) KD-Z – tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej; 

c) KD-L – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej; 

d) KDg – teren drogi publicznej klasy drogi dojazdowej; 

e) KD-D, KDW – tereny dróg wewnętrznych;”;

6) użyte w § 9 w pkt 1 wyraz „dziesięciu” zastępuje się wyrazem „dwunastu”; 

7) w § 10 w pkt 3 w literze b wyraz „budowów” zastępuje się wyrazem „budów"; 

8) § 17 ust. 1 przed kropką dodaje sie przecinek i wyrażenie w brzmieniu: „KD-G, KDg"; 

9) w § 17 po pkt 3 w ust. 1 dodaje sie ust. 4 w brzmieniu: "4.Ustala się przebieg linii elektroenergetycznej 110kV 
wraz z pasem ochronnym, stanowiący inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym."; 

10) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie ustalone na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych”;

11) w § 23 w pkt 1 w literze c wyraz: „wiatrowych" zastępuje się wyrazem: „wiatrowej"; 

12) w § 23 w pkt 2 w literze c wyraz: „wiatrowych" zastępuje się wyrazem: „wiatrowej"; 

13) w § 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) droga publiczna powiatowa nr 1114B, oznaczona symbolami 02KD-L, 02KD-Z, klasy drogi zbiorczej;”;

14) w § 26 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) droga publiczna powiatowa nr 1096B, oznaczona symbolami 04KD-G, klasy drogi głównej;”;

15) w § 26 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) drogi publiczne gminne, oznaczone symbolami 05KD-D (nr 1806), 05KDg (nr 1808) klasy drogi 
dojazdowej;”;

16) w § 26 w pkt 6 przed średnikiem dodaje się przecinek i wyrazy: „15KDW, 16KDW”; 

17) w § 26 w pkt 7 wyrażenie: „10KDW” zastępuje się wyrażeniem: „14KDW”; 

18) w § 28 w pkt 2 wyraz: „wiejskiej” zastępuje się wyrazem: „przydomowe”; 

19) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci i urządzeń energetycznych SN i nn zgodnie 
z przepisami odrębnymi.”;

20) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wyprowadzenie energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych należy prowadzić liniami kablowymi 
średniego napięcia do stacji 20/110kV w Pieckach lub planowanej w Morgach (poza granicami planu).”;
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21) w § 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wyprowadzenie energii z GPO do sieci wysokiego napięcia należy projektować jako napowietrzne lub 
kablowe, których przebieg będzie możliwy do ustalenia w projekcie budowlanym .”;

22) w § 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Ustala się trasę planowanej linii wysokiego napiecia 110kV wraz z 20-sto metrową strefą ochronną 
przyjęta po obu stronach osi linii i zgodnie z §41.”;

23) w § 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Budowa linii 110kV mozliwa jest w odległości mniejszej niż 3 "d", ale nie mniejszej niz "d" od 
istniejących turbin wiatrowych, po zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych przy budowie linii 
napowietrznej, gdzie "d" jest średnicą koła zataczanego przez łopaty siłowni wiatrowej.”;

24) w § 30 w ust. 10 skreśla się część zdania: "i przebudować zgodnie z warunkami administratora sieci"; 

25) w § 41 w pkt 2 przed średnikiem dodaje sie kropkę i nowe zdanie w brzmieniu: "Dopuszcza się zmianę 
przebiegu linii wraz z pasem ochronnym do 5m w dowolnym kierunku pod warunkiem, że teren nie będzie 
wymagał zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne "; 

26) w § 42 po pkt 3 kropkę zamienia się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) na załączniku graficznym nr 4, obejmującym obręb geodezyjny Morgi, wyznacza się nieprzekraczalną 
granicę osadnictwa wiejskiego oraz skumulowane oddziaływanie akustyczne istniejących i planowanych 
elektrowni wiatrowych.”;

27) w § 43 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

„§ 43. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MU (0,24ha), 10MU (0,50ha), 12MU 
(0,17ha), 13MU (0,15ha), 14MU (0,13ha), 15MU (957m2) ustala się:”;

28) w § 43 w pkt 4 w literze a pierwszy tiret otrzymuje brzmienie: 

„- mieć powierzchnię nie mniejszą niż 1200m2, za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 15MU, dla 
kórego ustala się powierzchnię nie mniejszą niż 950m2,”;

29) w § 43 w pkt 4 w literze a dodaje się czwarty tiret w brzmieniu: 

„- dla terenów oznaczonych symbolami: 13MNU, 14MNU, 15MNU ustala się maksymalny wskaźnik 
intensywności zabudowy - 0,4, minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy nie ustala się,”;

30) w § 46 w pierwszym zdaniu przed dwukropkiem dodaje się przecinek i wyrażenie: „EW11 i EW12”; 

31) w § 46 w pkt 1 liczbę „10” zastępuje się liczbą „12”; 

32) w § 46 w pkt 3 wyraz „zabudowaną” zastępuje się wyrazem: „zabudowy” oraz skreśla się przecinek i część 
zdania: „na których będzie lokalizowany: fundament żelbetowy, platforma montażowa, pomieszczenia innych 
urządzeń potrzebnych do obsługi elektrowni”; 

33) §46 pkt 5 litera a otrzyjmuje brzmienie: 

„a) wysokość wieży elektrowni do osi rotora do 120,0m i całkowitej wysokości w stanie wzniesienia łopaty 
wirnika do 186,0m mierzonej od poziomu terenu,”;

34) w §46 pkt 5 litera b otrzymuje brzmienie: 

„b) moc generatora od 1,5MW do 4,5MW o regulowanym poziomie emisji hałasu,”;

35) w §46 w pkt 5 litera d otrzymuje brzmienie:„d) zewnętrzne końce śmigieł winne być pomalowane w 5 pasów 
o jednakowej szerokości, prostopadłych do dłuższego wymiaru łopaty śmigła, pokrywające 1/3 długości łopaty 
śmigła (3 pasy koloru czeronego lub pomarańczowego i 2 białego, pasy skrajne nie mogą być koloru białego), 
ujednolicenie kolorystyki dla całego zespołu elektrowni,"; 

36) w §46 w pkt 6 przed kropką dodaje się wyrazy: „i Morgi – poza granicami planu”; 

37) w §46 po pkt 9 dodaje się pkt 10, 11, 12, 13 w brzmieniu: 

- „10) Odległość posadowienia elektrowni wiatrowej od skrajnego przewodu linii napowietrznej WN 110 kV 
powinna być większa niż: 
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a) „3d” w przypadku, gdy linia nie posiada tłumików drgań, 

b) „d” – w przypadku, gdy linia posiada tłumiki drgań, 

- gdzie „d” jest średnicą koła zataczanego przez łopaty siłowni wiatrowej. 

- 11) W przypadku posadowienia elektrowni w odległości większej niż „d„ i równej lub mniejszej niż „3d„ 
od linii WN 110 kV i wystąpienia drgań na linii, należy wyposażyć ją w tłumiki drgań zgodnie 
z przepisami szczególnymi 

- 12) Elektrownia wiatrowa ( w tym jakikolwiek element siłowni wiatrowej, w szczególności łopaty 
elektrowni) winna być lokalizowana z zachowaniem pasa techniczny o szerokości : 

a) 25m (po 12,5 m od osi linii) od linii napowietrznych SN 20 kV, 

b) 20,0 – 25,0 m od osi linii napowietrznej niskiego napięcia. 

- 13) Ustala się obszary wyłączone z trwałego zainwestowania: 

a) pas szerokości 20m od osi istniejącego rowu - na terenie oznaczonym symbolem EW8, 

b) pas szerokości 40m - wzdłuż zachodniej granicy terenu oznaczonego symbolem EW7.”;

38) w §47 w pkt 1 w literze b pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

„b) 02KD-L, 02KD-Z –droga powiatowa nr 1114B, klasy drogi zbiorczej, szerokość w liniach 
rozgraniczających 15,0m – 20,0m”;

39) w §47 w pkt 1 w literze d wyrażenie: "04 KD-L" zastępuje sie wyrażeniem: "04 KD-G" oraz wyraz: 
„lokalnej” zastępuje się wyrazem: „głównej”: 

40) w §47 w pkt 1 w literze e pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

„e) 05KD-D, 05KDg drogi publiczne gminne klasy drogi dojazdowej, szerokość w liniach rozgraniczających 
do 10,0m:”;

41) w §47 w pkt 2 w literze a po wyrażeniu: „09KD-D” dodaje się przecinek i wyrażenie: „15KDW, 16KDW”; 

42) w §47 w pkt 2 w literze a po drugim tirecie (ostatnim) średnik zamienia się przecinkiem i dodaje się trzeci 
tiret w brzmieniu: 

„- dla dróg oznaczonych symbolami 15KDW, 16KDW dopuszcza się szerokość w liniach rozgraniczających 
do 5,0m;”;

43) w §47 w pkt 3 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

„3) drogi wewnetrzne dojazdowe do elektrowni wiatrowych oznaczone symbolami od 1KDW do 14KDW, 
dla których przyjmuje się następujące ustalenia:”;

44) w §52 w pkt 2 przed przecinkiem dodaje sie wyrazy: „i dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowych 
oznaczonych 11KDW, 12KDW, 14KDW".

2. Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2007r. przyjmuje treść 
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. W załączniku nr 5 do uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2007r. w pkt 1 przed 
średnikiem dodaje się część zdania: „oraz brak naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przerośl uchwalonego uchwałą Rady Gminy Przerośl Nr XIV/96/2000 
z dnia 21 lipca 2000r. (tekst ujednolicony uchwała Nr XXII/157/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 6 czerwca 
2013r.)". 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVI/192/2013 

Rady Gminy Przerośl 
z dnia 20.12.2013r.

 Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi,  Stara Pawłówka, 
Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi

 Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. 2012 poz. 647, 951, 1445, z 2013r. poz. 21, 405) Rada Gminy Przerośl rozstrzyga, co następuje: 
projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych 
Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, 
obejmującego obręb geodezyjny Morgi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w 
ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 
 30 października do 29 listopada 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Przerośl. 

 Uwagi do projektu zmiany planu można było składać do dnia 13 grudnia 2013r. W wyznaczonym czasie 
wpłynęły trzy uwagi, z których jedna (wniosek o zmianę przeznaczenia działki objętej zmianą planu) została 
uwzględniona w całości, natomiast dwie zostały nieuwzględnione w calości. 

 Lista uwag nieuwzględnionych:
• uwaga  złożona  w  dniu  13  grudnia  2013r.  przez  Stowarzyszenie  Społeczno-Krajobrazowe 

„OKMIN" z siedzibą w Czarnakowiźnie. Uwaga stanowi protest w imieniu mieszkańców Gminy 
Filipów  i  Suwałki  zamieszkujących  w  pobliżu  turbin  wiatrowych  przeciwko  zmianie  planu w 
zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych;

• uwaga  z  dnia  13  grudnia  2013r.  (data  wpływu  16  grudnia  2013r.)  Suwalskiego  Parku 
Krajobrazowego  w sprawie  zawieszenia  prac  nad  projektem zmiany  planu  miejscowego  do 
czasu przyjęcia nowej tzw. ustawy „krajobrazowej". 

Przewodniczący Rady

Wiesław Radzewicz
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/192/2013 

Rady Gminy Przerośl 
z dnia 20.12.2013r.

 Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania

 Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 647, 951, 1445, z 2013r. poz. 21, 405) Rada Gminy Przerośl rozstrzyga, 
co następuje:
 - zmiana planu nie wpływa na sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należącej do zadań własnych gminy, określonej w załączniku Nr 5 do uchwały Nr VII/38/07 Rady 
Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2007r.

Przewodniczący Rady

Wiesław Radzewicz

Id: CABD93B7-8DED-47D2-92AD-3421719CF7B7. Podpisany Strona 8



U Z A S A D N I E N I E
Podstawą opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, 
Morgi,  Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego obręb 
geodezyjny Morgi jest uchwała intencyjna Rady Gminy Przerośl Nr X/64/11 z dnia 25 
listopada 2011r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany przedmiotowego planu 
miejscowego.
Do zmiany przedmiotowego planu miejscowego opracowano załącznik graficzny w skali 
1:2000. Sporządzono ró1)wnież „Prognozę oddziaływania na środowisko zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych 
Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie 
Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi” oraz „Prognozę skutków finansowych 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa 
Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi ", które nie 
podlegają uchwaleniu.
Celem podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie przystąpieniu do zmiany obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych 
Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie 
Przerośl było stworzenie podstaw prawnych do lokalizacji urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, a także ich stref 
ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu.
Zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana planu 
miejscowego następuje w takim trybie, w jakim jest ono uchwalane. 
Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedłożone zostały 
do zaopiniowania i uzgodnienia organom wymienionym w art. 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz.U. z 2013r. 
poz. 1235).
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nakazała uzupełnić prognozę oddziaływania na 
środowisko, z której nie można było stwierdzić braku negatywnego wpływu ustaleń 
projektu zmiany planu na obszary chronione. Projekt zmiany planu wraz z uzupełnioną 
prognozą oddziaływania na środowisko zostały zaopiniowanie i uzgodnione pozytywnie 
bez uwag w dniach 25 września i 04 października 2013r.
 Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny zaopiniowali negatywnie projekt zmiany planu ze względu na zbyt 
małą odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych od terenów zabudowy mieszkalnej 
(zabudowy zagrodowej, zabudowy jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi). W obu 
jednak pismach wskazano, że w chwili obecnej nie istnieją normy wyznaczające 
minimalna odległość elektrowni wiatrowych od siedzib ludzkich, jednakże należy przyjąć 
sugerowane odległości 2-4km podane w Piśmie Ministerstwa Zdrowia, Departament 
Zdrowia Publicznego z dnia 27.02.2012r.
W związku z powyższym Wójt Gminy Przerośl wystosował do obu organów pismo 
wyjaśniające z prośbą o ponowne zaopiniowanie i merytoryczne orzeczenie w danej 
sprawie. Ponadto wskazano również, że kwestie związane z wpływem turbin wiatrowych 
na zdrowie i warunki życia ludzi mieszkających w otoczeniu siłowni wiatrowych oraz na 
całość środowiska są rozstrzygane na etapie procedury oceny oddziaływania na 
środowisko, a więc na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
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wymaganej przed wydaniem pozwolenia na budowę. Odniesiono się również do projektu 
zmiany planu, w którym wyznaczono strefy oddziaływania akustycznego (izofona 45dB), 
które zapewniają ochronę istniejącym i planowanym terenom zabudowanym przed 
hałasem elektrowni wiatrowych zgodnie z obowiązującym przepisem prawa w tym 
zakresie tj. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.).
W wyznaczonym terminie do ponownego zaopiniowania:

a) Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - wskazał, że wydana 
wcześniej negatywna opinia jest ostateczna i wiążąca, natomiast wyjaśniające pismo 
Wójta Gminy Przerośl stanowi jedynie polemikę ze stanowiskiem organu;   
b) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - nie przedstawił swego stanowiska. Przy 
piśmie o ponowne zaopiniowanie Wójt Gminy Przerośl wskazał, że brak odpowiedzi 
zostanie uznane jako pozytywne zaopiniowanie projektu zmiany planu wraz prognozą 
oddziaływania na środowisko. 

Wójt Gminy Przerośl dopełnił ustawowego obowiązku przedstawienia projektu planu do 
zaopiniowania Podlaskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
Jednakże negatywna opinia tegoż organu nie może być uwzględniona ze względu na:

1) jak wskazał sam organ „w chwili obecnej nie istnieją normy wyznaczające minimalna  
odległość elektrowni wiatrowych od siedzib ludzkich". Przytaczane Pismo Ministerstwa 
Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego z dnia 27.02.2012r. nie stanowi podstawy 
obowiązujących przepisów prawnych, w oparciu o które musi działać organ 
administracyjny zgodnie z art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. „Organy 
administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa";
2) zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
„Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz  
określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w  
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego". Kwestie związane z wpływem 
turbin wiatrowych na zdrowie i warunki życia ludzi mieszkających w otoczeniu siłowni 
wiatrowych oraz na całość środowiska są analizowane na etapie procedury oceny 
oddziaływania na środowisko, a więc na etapie wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.
3) projekt zmiany planu miejscowego określa strefy oddziaływania akustycznego 
(wyznaczone izofoną 45dB), które zapewniają ochronę istniejącym i planowanym 
terenom zabudowanym przed hałasem elektrowni wiatrowych zgodnie z 
obowiązującym przepisem prawa w tym zakresie tj. rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.);
4) aby spełnić wymagania w zakresie akustycznych standardów jakości środowiska w 
„Prognozie oddziaływania na środowisko (…)” stwierdzono konieczność ograniczenia 
czasu funkcjonowania turbin w porze nocnej, uwzględniając w przypadku każdej z 
planowanych turbin wiatrowych jej odległość od zabudowy mieszkaniowej.

Planowane elektrownie wiatrowe stanowią urządzenia wytwarzające energię elektryczną z 
odnawialnych źródeł energii tj. wiatru, ponadto zmiana planu uwzględnia projektowaną 
linię elektroenergetyczną 110kV zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Podlaskiego. W związku z powyższym Wójt Gminy Przerośl wystąpił do 
PGE Dystrybucja S.A. w Białymstoku oraz PGE Dystrybucja S.A.  Zakład Sieci Suwałki o 
wyrażenie opinii odnośnie ustaleń projektu zmiany planu w zakresie elektroenergetyki. 
PGE Dystrybucja S.A. Zakład Sieci Suwałki nie wyraził opinii w wyznaczonym terminie, w 
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związku z czym przedstawiony projekt zmiany planu wraz prognozą oddziaływania na 
środowisko uznano za zaopiniowany pozytywnie bez uwag.
PGE Dystrybucja S.A. w Białymstoku przedstawiło wnioski do projektu zmiany planu 
miejscowego. Część z nich zostały uwzględnione i wprowadzone do projektu planu, 
jednakże części z nich nie można uwzględnić ponieważ:

1) w projekcie planu nie można wprowadzić zapisu dotyczącego pokrycia przez 
Inwestora kosztów przebudowy urządzeń elektroenergetycznych. Ustawodawca w art. 
15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednoznacznie 
wskazał co plan miejscowy określa obowiązkowo oraz w zależności od potrzeb. 
Określenie w planie miejscowym osoby ponoszącej koszty przebudowy urządzeń 
elektroenergetycznych wykracza poza ustawowy katalog ustaleń planu miejscowego i 
nie może być uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
2) wnioskowany zapis dotyczący posadowienia elektrowni wiatrowych od projektowanej 
linii 110kV w odległości 3d tj. trzykrotnej średnicy koła zataczanego przez łopaty siłowni 
wiatrowej jest niezgodny ze stanem istniejącym oraz nie wynika z obowiązujących 
przepisów prawa. Przebieg planowanej linii 110kV wskazuje jedynie Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego (mapa w skali 1:200 
000). Nie ma żadnych opracowań wskazujących konkretny jej przebieg, a co za tym 
idzie nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie jej przebiegu i lokalizacji. Funkcjonująca 
elektrownia (oznaczona na rysunku planu symbolem EW10) położona jest w odległości 
około 230m od projektowanej linii 110kV, przy średnicy śmigieł 100m. Przytaczane 
wytyczne wewnętrzne wprowadzone w PGE Dystrybucja S.A. nie mogą wykraczać 
poza obowiązujące przepisy prawa, z których nie  wynika wnioskowana odległość "3d". 
W projekcie planu zamieszczono zapis: „Budowa linii 110kV możliwa jest w odległości  
mniejszej niż 3 "d", ale nie mniejszej niż "d" od istniejących turbin wiatrowych, po  
zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych przy budowie linii napowietrznej,  
gdzie "d" jest średnicą koła zataczanego przez łopaty siłowni wiatrowej". 

Podkreślić należy, że ustawodawca w art. 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wskazał instytucje uzgadniające i opiniujące projekty 
planów miejscowych. Zakłady energetyczne nie zostały wpisane do katalogu w/w 
instytucji, pomimo to Wójt Gminy Przerośl wystąpił do nich z prośbą o opinię projektu 
zmiany planu licząc na merytoryczne uwagi dotyczące ustaleń planu. Jednakże wnioski 
PGE Dystrybucja S.A. w Białymstoku, nie poparte przepisami prawnymi, wykraczają poza 
ramy zaopiniowania dokumentu planistycznego.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 października do 29 listopada 2013r. 

W tym czasie tj. w dniu 29 listopada 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystki 

w Przerośli przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 

miejscowego rozwiązaniami. Zarówno w czasie wyłożenia oraz w wyznaczonym terminie 

do 13 grudnia 2013r. wpłynęły:

1) wniosek o przeznaczenie części działki nr geod. 108/1 we wsi Morgi na działkę rolną 

z możliwością zabudowy. Teren objęty wnioskiem położony jest na terenach:

• 11R - tereny gruntów rolnych, położonych w granicach osadnictwa 
wiejskiego, obejmujących tereny użytków rolnych i zielonych, sadów, 
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stawów, nieużytków, zieleni śródpolnej, urządzeń melioracji wodnej wraz z 

dojazdami gospodarczymi i drogami wewnętrznymi, infrastrukturą 

techniczną. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego na terenach 11R 
dopuszcza się rozbudowę istniejących gospodarstw lub realizację nowej 
zabudowy zagrodowej wraz z dojazdami, możliwość przeprowadzania 

infrastruktury technicznej oraz budowy i przebudowy urządzeń melioracji 

wodnych. oraz

• 5R - tereny gruntów rolnych z zakazem zabudowy zagrodowej oraz wszelkiej 

zabudowy  mieszkaniowej,  letniskowej,  celu  publicznego  -  związanej  ze 

stałym  lub czasowym pobytem ludzi.

Część działki  nr  geod.  108/1  we  wsi  Morgi,  w  granicach terenu 11R,  obejmuje 

powierzchnię  3974m2,  która  spełnia  wymogi  działki  budowlanej  w  ramach  zabudowy 

zagrodowej przyjętej w ustaleniach planu, której powierzchnia nie może być mniejsza niż 

2500m2. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Przerośl w zarządzeniu nr 79/2013 z dnia 

17grudnia  2013r.  uwzględnił  powyższą  uwagę w całości,  stwierdzając,  że  ustalenia 

zmiany planu w pełni odzwierciedlają wnioskowane przeznaczenie części działki nr geod. 

108/1 we wsi Morgi. 

2) protest Stowarzyszenia Społeczno-Krajobrazowego „OKMIN" w imieniu mieszkańców 

Gminy Filipów i Suwałki zamieszkujących w pobliżu turbin wiatrowych przeciwko 

ustaleniom zmiany planu w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych ze względu na 

m.in. zbyt bliską odległość planowanych turbin wiatrowych od gospodarstw domowych i 

obszarów chronionych, negatywny wpływ elektrowni na zdrowie, życie mieszkańców, 

środowisko naturalne i krajobraz, lekceważenie kwestii bezpieczeństwa publicznego, 

brak rzetelnej oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt  Gminy  Przerośl  w  zarządzeniu  nr  79/2013  z  dnia  17grudnia  2013r.  nie 
uwzględnił powyższej uwagi w całości głównie ze względu na:

• nie ma żadnych podstaw prawnych i merytorycznych wyznaczenia minimalnej 

odległości elektrowni wiatrowych od siedzib ludzkich. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa lokalizacja elektrowni wiatrowej musi spełniać warunek 

dopuszczalnego poziomu hałasu w stosunku do określonego rodzaju zabudowy;
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• lokalizacja planowanych elektrowni wiatrowych w stosunku do obszarów prawnie 

chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (t. 

jedn. z 2013r.  poz. 627) została uzgodniona oraz zaopiniowana pozytywnie przez 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska;

• krajobraz terenu w granicach opracowania planu zmienił swój charakter w związku 

z lokalizacją istniejącej już elektrowni wiatrowej. Widoczność istniejącej i 

planowanych elektrowni będzie uzależniona od szczegółowej lokalizacji i punktów 

obserwacji oraz od warunków pogodowych. Natomiast ocena estetyki krajobrazu 

jest rzeczą subiektywną i nie podlega uregulowaniom prawnym; 

• zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

„Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz  

określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w  

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego". Kwestie związane z 

wpływem turbin wiatrowych na zdrowie i warunki życia ludzi mieszkających w 

otoczeniu siłowni wiatrowych oraz na całość środowiska są analizowane na etapie 

procedury oceny oddziaływania na środowisko, które będą szczegółowo 

analizowane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wymaganej przed wydaniem pozwolenia na budowę;

• wyceny nieruchomości gruntowych, których korzystanie w dotychczasowy sposób 

lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stały się niemożliwe, bądź w istotny 

sposób ograniczone - art.36 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym będzie mogła być wyceniana przez 

uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego dopiero po wejściu w życie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

• elektrownie wiatrowe lokalizowane są na terenach prywatnych, nie stanowią 

przestrzeni publicznej, a dostęp do nich jest ograniczony. W ocenie Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku elektrownie wiatrowe nie stanowią 

zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. Projekt 

zmiany planu został przedłożony właściwym instytucjom do uzgodnienia i 

zaopiniowania w tym zarządcy dróg publicznych powiatowych. Żaden z organów 

nie wskazał negatywnego oddziaływania planowanych elektrowni wiatrowych na 

układ komunikacyjny bądź przestrzeń publiczną;

• projekt zmiany planu miejscowego określa strefy oddziaływania akustycznego 
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(najniekorzystniejsze oddziaływanie w porze nocnej wyznaczone izofoną 45dB), 

które zapewniają ochronę istniejącym i planowanym terenom zabudowany. 
Wyznaczone izofony spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawa 
tj. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. 

zm.). Akt prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, nie może być sporządzony w oparciu o uregulowania prawne 

obowiązujące w innych państwach;

• prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona została przez ludzi 

uprawnionych i przygotowanych merytorycznie. Przedmiotowy dokument w 

ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko został zaopiniowany i 

uzgodniony przez właściwe organy administracyjne. 

W związku z powyższym nie ma przeszkód formalno-prawnych do podjęcia uchwały 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka,  Morgi, Stara Pawłówka, 
Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi.
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