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W ramach projektu pn. Planowanie z mieszkańcami, Urząd Gminy w Iławie przeprowadził 

dodatkowe konsultacje społeczne z zakresu projektu dokumentów planistycznych tj. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego obejmujący część terenów w zachodniej części gminy Iława. 

Dodatkowo ważnym celem tych konsultacji było przybliżenie mieszkańcom gminy idei 

planowania przestrzennego oraz korzystania z narzędzia internetowego – Systemu Informacji 

Przestrzennej (SIP)  

Granice opracowań planistycznych, które były przedmiotem konsultacji przedstawia poniższa 

grafika (oznaczone kolorem niebieskim): 

 



 
  

 

W znacznej mierze założeniem ww. projektów było opracowanie prawa miejscowego 

pozwalającego na realizację na wybranych obszarach inwestycji z zakresu produkcji 

odnawialnych źródeł energii. Tylko część obszaru znajdującego się w centrum miejscowości 

Gałdowo dotyczy aktualizacji (korekty)  obowiązującego planu miejscowego. 

Zgodnie z założeniami, konsultacje społeczne oraz funkcjonowanie Systemu Informacji 
Przestrzennej (SIP) zostało rozpowszechnione poprzez szereg działań informacyjnych takich jak 
ulotki, plakaty, ogłoszenia prasowe, radiowe, ogłoszenia w mediach społecznościowych. 

Konsultacje nad projektami planu miejscowego i studium zostały przeprowadzone w formie: 

1. spotkań otwartych tj.: 

− w Szałkowie w dniu 01.08.2021 r.  podczas zorganizowanego pikniku pn. "Spotkania 
z folklorem"; 

− w Woli Kamieńskiej w dniu 28.08.2021 r. podczas Dożynek Parafialnych; 

− w Stradomnie w dniu 04.09.2021 r. podczas Dożynek gminnych; 

2. spotkania z wnioskodawcami, właścicielami gruntów objętych projektami sporządzenia 
planu miejscowego i studium (tzw. spotkanie fokusowe); 

3. on-line w Systemie Informacji Przestrzennej za pomocą modułu PARTYCYPACJA 

 

Na spotkaniach zespół projektowy prezentował koncepcje projektów Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części gminy Iława, które to w głównej mierze 
określają nowe przeznaczenie nieruchomości w ww. dokumentach planistycznych jako tereny 
pod lokalizację farm fotowoltaicznych. Oprócz przedstawienia ww. projektów, zespół 
projektowy przedstawił uruchomiony i wzbogacony o nowe funkcje System Informacji 
Przestrzennej, na którym pokazano użyteczne funkcje dla mieszkańców takie jak: sprawdzenie 
przeznaczenia w planie miejscowym swojej nieruchomości, możliwość składania wniosków i 
uwag do projektów dokumentów planistycznych, możliwość składania wniosków o wydanie 
zaświadczenia, wypisu i wyrysu z planu miejscowego.  

W trakcie przeprowadzonych konsultacji, mieszkańcy złożyli łącznie 17 wniosków, w 
których wskazywali swoje uwagi do koncepcji projektu planu miejscowego i studium. W głównej 
mierze wnioski dotyczyły kwestii zakazu lokalizacji dużych farm wiatrowych, zabudowy 
uciążliwej. Zarówno koncepcja jak i ostatnia wersja projektów ww. dokumentów planistycznych 
uwzględnia postulaty wnioskodawców. Część wniosków nie mogła być rozpatrzona, gdyż dot. 
terenów położonych poza granicami opracowania. W załączeniu wykaz złożonych wniosków 
wraz z informacją o ich rozstrzygnięciu. Szczegółowa lista wniosków wraz z informacją o ich 
rozpatrzeniu zawiera zbiorcza tabela pn. „wykaz wniosków”.  

Projekty zmiany Studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Iława zostały przesłane Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej celem ich 
zaopiniowania 



 
  

 

Oprócz otwartych spotkań zorganizowano również spotkania w różnych miejscowościach 
celem przybliżenia narzędzia do publikacji planów miejscowych i konsultacji społecznych tj. 
Systemu Informacji Przestrzennej (SIP). Spotkania odbyły się w Gałdowie (22.09.2021 r.), w 
Lasecznie podczas Gali Edukacji (15.10.2021 r.), w Urzędzie Gminy w ramach zebrania sołtysów 
(27.10.2021 r.), w Woli Kamieńskiej (08.11.2021 r.). 

Dodatkowo, funkcjonalność SIP w formie praktycznych ćwiczeń została przedstawiona 
uczniom klas VII-VIII w Szkole Podstawowej w Rudzienicach w dniach 29.09 i 03.11. 

Na zakończenie realizacji projektu zalety SIP w tym modułu PARTYCYPACJA służącemu 
konsultacjom zostały zaprezentowane podczas obrad Komisji Rady Gminy Iława w dniu 
13.12.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Tabela: Wykaz wniosków 

WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANI PRZESTRZENNEGO W ZACH. CZ. GMINY 

IŁAWA 

(ETAP DODATKOWYCH KONSYLTACJI SPOŁECZNYCH) 

 

LP. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Rodzaj 

wnioskodawcy 

(osoba 

fizyczna/osoba 

prawna)  

Treść wniosku 

Rozstrzygnięcie  

Uwagi 

Wniosek 

uwzględniony 

Wniosek 

nieuwzględniony 

1 04.09.2021 osoba fizyczna 

Ustanowienie funkcji 

usługowej na działce nr 157 w 

Gałdowie z dostępem dla 

mieszkańców 

x  

Na terenie działki 

określono przeznaczenie 

1UP (tereny usług 

publicznych) 

2 22.09.2021 osoba fizyczna 

Uwaga aby na terenie 

opracowywanego planu 

miejscowego nie pozwolić na 

lokalizację farm wiatrowych 

x  

Na terenach 

projektowanych do 

produkcji energii z OZE 

przewidziano jedynie 

możliwość lokalizacji farm 

fotowoltaicznych 

3 22.09.2021 osoba fizyczna 

Uwaga aby na terenie 

miejscowości Gałdowo nie 

pozwolić na lokalizację 

dużych farm wiatrowych 

x  

Na terenach 

projektowanych do 

produkcji energii z OZE 

przewidziano jedynie 

możliwość lokalizacji farm 

fotowoltaicznych 

4 22.09.2021 osoba fizyczna 

Utwardzenie terenu, 

wyznaczenie miejsc 

postojowych na terenie dz. nr 

157 w Gałdowie 

x  

W projekcie, w ramach 

przeznaczenia 

dopuszczalnego 

wprowadzono zapis o 

możliwości lokalizacji 

miejsc postojowych 

5 22.09.2021 osoba fizyczna 

Uwaga o możliwości 

lokalizacji placu zabaw przy 

budynku OSP (teren działki nr 

157 w Gałdowie) 

x  

W projekcie, w ramach 

przeznaczenia 

dopuszczalnego 

wprowadzono zapis o 

możliwości lokalizacji 

obiektów małej 

architektury 



 
  

 

LP. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Rodzaj 

wnioskodawcy 

(osoba 

fizyczna/osoba 

prawna)  

Treść wniosku 

Rozstrzygnięcie  

Uwagi 

Wniosek 

uwzględniony 

Wniosek 

nieuwzględniony 

6 10.11.2021 osoba fizyczna 

Studium - W związku z 

prowadzoną procedurą 

proszę aby na działkach 87 i 

68/1 w Gałdowie nie było 

możliwości stawiania 

wiatraków do produkcji 

energii elektrycznej 

x  

Projekt studium 

dopuszcza realizację OZE 

tylko w formie farm 

fotowoltaicznych 

7 10.11.2021 osoba fizyczna 

MPZP - W związku z 

prowadzoną procedurą 

proszę aby na działkach 87 i 

68/1 w Gałdowie nie było 

możliwości stawiania 

wiatraków do produkcji 

energii elektrycznej 

x  

Projekt mpzp dopuszcza 

realizację OZE tylko w 

formie farm 

fotowoltaicznych 

8 01.12.2021 osoba fizyczna 

MPZP – na działce nr 158, 

obręb Gałdowo zmiana 

przeznaczenia pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

x  

Na terenie działki nr 158 

określono przeznaczenie 

1MN (teren zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

9 07.12.2021 osoba fizyczna 

MPZP – zmiana przeznaczenia 

działki 152/4 w Gałdowie na 

teren zabudowy 

mieszkaniowej 

  

 

 x 
Teren działki poza 

granicami opracowania 

10 07.12.2021 osoba fizyczna 

Wykonanie (umiejscowienie 

na działce) parkingu na 

samochody dla potrzeb OSP i 

Szkoły Podstawowej na 

terenie poza ogrodzeniem 

remizy OSP  

x  

Koncepcja projektu planu 

miejscowego umożliwia 

na terenie lokalizację 

miejsc postojowych w 

ilości min. 5 miejsc. Sama 

realizacja inwestycji nie 

jest przedmiotem 

projektu planu 

miejscowego 

11 10.12.2021 osoba fizyczna 

Uwaga o zmianie 

przeznaczenia działki nr 87 w 

Gałdowie na teren pod 

lokalizację fotowoltaiki 

x  

Uwaga uwzględniona 

częściowo, część działki o 

III klasie gruntu 

pozostawiono jako tereny 

rolne.  



 
  

 

LP. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Rodzaj 

wnioskodawcy 

(osoba 

fizyczna/osoba 

prawna)  

Treść wniosku 

Rozstrzygnięcie  

Uwagi 

Wniosek 

uwzględniony 

Wniosek 

nieuwzględniony 

12 20.12.2021 osoba fizyczna 

Chciałabym, żeby nie było na 

tym terenie zabudowy 

uciążliwej, składowania 

odpadów 

x  

Na żadnym z 

projektowanych terenów 

nie przewidziano 

lokalizacji zabudowy 

uciążliwej. Tereny 

przeznaczone pod 

lokalizację farm 

fotowoltaicznych 

przewidują jedynie 

możliwość stawiania 

urządzeń (bez możliwości 

stawiania budynków).  

13 21.12.2021 osoba fizyczna 

MPZP – zmiana przeznaczenia 

działki 372/4 w Lasecznie na 

teren zabudowy 

mieszkaniowej 

 x 
Teren działki poza 

granicami opracowania 

14 21.12.2021 osoba fizyczna 

MPZP – zmiana przeznaczenia 

działki 124/5 w Gałdowie na 

teren zabudowy 

mieszkaniowej 

 

 x 
Teren działki poza 

granicami opracowania 

15 21.12.2021 osoba fizyczna 

MPZP – zmiana przeznaczenia 

działki 123/2 w Gałdowie na 

teren zabudowy 

mieszkaniowej 

 

 x 
Teren działki poza 

granicami opracowania 

16 21.12.2021 osoba fizyczna 

MPZP – wniosek o brak 

możliwości prowadzenia 

uciążliwej działalności na dz. 

nr 87 w Gałdowie 

x  

Na żadnym z 

projektowanych terenów 

nie przewidziano 

lokalizacji zabudowy 

uciążliwej. Tereny 

przeznaczone pod 

lokalizację farm 

fotowoltaicznych 

przewidują jedynie 

możliwość stawiania 

urządzeń (bez możliwości 

stawiania budynków). 



 
  

 

LP. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Rodzaj 

wnioskodawcy 

(osoba 

fizyczna/osoba 

prawna)  

Treść wniosku 

Rozstrzygnięcie  

Uwagi 

Wniosek 

uwzględniony 

Wniosek 

nieuwzględniony 

17 21.12.2021 osoba fizyczna 

MPZP – zmiana przeznaczenia 

działki 124/6 w Gałdowie na 

teren zabudowy 

mieszkaniowej 

 

 x 
Teren działki poza 

granicami opracowania 

 

 

PODZIĘKOWANIE 

Szanowni państwo 

Dziękuje za Państwa aktywny udział w konsultacjach społecznych oraz za wszystkie przesłane 

uwagi i opinie do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Wszystkie Państwa uwagi zostały przeanalizowane podczas prac nad projektami ww. 

dokumentów planistycznych, które w następnym etapie zostaną przekazane właściwym 

organom i instytucjom właściwym do zaopiniowania i uzgodnienia. 

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcam do korzystania z nowego Systemu Informacji 

Przestrzennej, który można znaleźć na stronie gmina-ilawa.pl. Jego zaletą jest bezpłatny dostęp 

do planu zagospodarowania. Narzędzie pozwoli na uzyskanie informacji o przeznaczeniu 

nieruchomości. Mieszkańcy mogą również wysłać elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczeń 

wypisu czy wyrysu z planu miejscowego.  

 

w z WÓJTA 
ZASTĘPCA WÓJTA 
mgr Andrzej Brach 

 


