Uchwała nr    XXXV/239/2017
Rady Gminy Drawsko
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1073) oraz art. 18 ust. 2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 ze zmianami) 
Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

§1.  Przyjmuje się przedstawione przez Wójta Gminy Drawsko i zaopiniowane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną wyniki analiz dotyczących aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko.
§2. W wyniku przeprowadzonej przez Wójta Gminy Drawsko  analizy zmian                                         w zagospodarowaniu przestrzennym gminy stwierdza się częściową aktualność Studium uwarunkowań    i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko .
§3. Stwierdza się potrzebę kontynuacji prac nad opracowywanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymienionymi załączniku do niniejszej uchwały.
§4. „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko” stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały nr   XXXV/239/2017
Rady Gminy Drawsko
z dnia 22 czerwca 2017 roku


w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko.

Zgodnie z art. 32 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium,  z uwzględnieniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszczonych w rejestrach, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
Wobec powyższego Wójt Gminy Drawsko przeprowadził analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i analizę dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Drawsko. Wyniki analizy zostały zestawione w Ocenie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko. Dokument przedmiotowy dnia 21 czerwca 2017 roku uzyskał opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Drawsko
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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Podstawa prawna

Kształtowanie polityki przestrzennej na obszarze gminy na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy do jej zadań własnych. Dokumentem stanowiącym podstawę kształtowania przestrzeni  na poziomie gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten chociaż nie stanowi aktu prawa miejscowego, jest aktem którego ustalenia dają władzom gminy wytyczne do kształtowania i realizacji polityki przestrzennej gminy przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kształtowanie przestrzeni oraz polityka przestrzenna gminy to proces ciągły wymagający jednocześnie okresowej oceny przyjętych kierunków i celów rozwoju w zakresie zmian uwarunkowań i potrzeb oraz analizy zmian w postępującym w gminie zagospodarowaniu.
Wobec powyższego zgodnie z art. 32 ust.1  ww. ustawy  w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium,  z uwzględnieniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszczonych w rejestrach, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
Art. 32 ust. 2 ww. ustawy stanowi:
„Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1 po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8 komisji urbanistycznej, co najmniej raz w czasie kadencji. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27”.

Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Drawsko, po  dokonaniu oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocenie postępów w opracowywaniu planów miejscowych przedstawia niniejszą ocenę.
 


Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko.

Gmina Drawsko w celu realizacji zadań własnych w zakresie polityki przestrzennej gminy, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, sporządziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium tym określono:
	Uwarunkowania, ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy Drawsko, w tym: Uwarunkowania środowiska przyrodniczego, ochronę środowiska przyrodniczego, środowisko kulturowe gminy, zagadnienia rozwoju demograficzno-gospodarczego, stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej, rozpoznanie uwarunkowań komunikacyjnych gminy, infrastrukturę techniczną,  uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy

	Cele strategiczne rozwoju gminy,
	Kierunki zagospodarowania przestrzennego
	Politykę przestrzenną gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko zostało przyjęte uchwałą Nr XX/138/2000 z dnia 26.04.2000 r. Dokument ten określił kierunki zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów działania:
północnego - rejon Drawska,  Drawskiego Młyna, Chełstu, Pęckowa, w którym nastąpi intensyfikacja działań związanych z zabezpieczeniem miejsc pracy, rozwoju usług, zabezpieczenia miejsc zamieszkania  oraz intensywnego  rozwoju  rolnictwa,
południowego, rejon Kwiejc,  Kwiejc Nowych, Piłki, Marylina, w którym nastąpi umiarkowany rozwój podporządkowany  ochronie środowiska przyrodniczego, związany z rozwojem funkcji turystycznych,
leśny, w którym działania będą prowadzone w oparciu o plany urządzeniowe lasu lub uproszczone plany urządzeniowe.                                                                                                                                                                                                                                                
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, lecz stanowi dla Wójta Gminy Drawsko podstawę opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie na podstawie art. 20 ust. 1 postanowienia przyjmowanych przez Radę Gminy planów miejscowych nie mogą naruszać ustaleń studium.
Dnia 13 listopada 2015 roku zarządzeniem zastępczym nr KN-I.4102.11.2015.19 Wojewoda Wielkopolski wprowadził do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko obszary udokumentowanych złóż kopalin.
Podczas dokonywania analizy wniosków zgłaszanych do zmiany planu, przystąpienia do  sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w momencie ustalania gruntów przeznaczanych pod zalesienia badana jest zgodność zamierzeń inwestorów z ustaleniami studium.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinno być aktualizowane odpowiednio do potrzeb, a także w przypadkach określonych w przepisach prawa.
Należy stwierdzić, że studium jest aktualne w zakresie podziału gminy na obszary funkcjonalne i określenie zasad ich zagospodarowania. Obrane kierunki polityki przestrzennej wprowadzane są w planach miejscowych. Zmianę studium należy sporządzać w oparciu o składane w tej sprawie wnioski - po ich szczegółowej analizie pod kątem zgodności z przyjętą polityką przestrzenną gminy oraz po ocenie szansy rozwoju gminy.  Jednocześnie należy jednak zwrócić uwagę, że obecne studium nie uwzględnia co najmniej dwóch istotnych aspektów wynikających ze zmian ustaw:
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmienionej ustawą o rewitalizacji (Dz.U. 2015 r., poz. 1777) w szczególności dotyczy to tematyki wynikającej z treści art. 10 ustawy. Wprowadzone przepisy zobowiązują gminy do wykonania analiz i bilansów  ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i demograficznych dotyczących terenów przeznaczonych pod zabudowę, uzbrojenia tych terenów;
- ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) – zobowiązujące gminy do uwzględnienia w studium obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

2.2. Wnioski w sprawie zmiany studium

W okresie 2013 – 2017 do urzędu gminy Drawsko wpłynęły dwa wnioski o zmianę studium. Oba wnioski wpłynęły od osób prywatnych i dotyczą możliwości realizacji inwestycji na terenach stanowiących własność wnioskodawców. Wnioski dotyczyły możliwości realizacji inwestycji w m. Drawsko obręb Drawsko oraz w obrębie Drawsko Nadleśnictwo. Pierwszy z wniosków dotyczy zmiany lokalizacji obwodnicy w m. Drawsko w celu realizacji zabudowy zagrodowej wraz ze stawem hodowlanym. Drugi wniosek dotyczy wyznaczenia obszaru pod aktywizację gospodarczą – dom spokojnej starości w obrębie Drawsko Nadleśnictwo.
 

Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko

3.1. Plany miejscowe obowiązujące na terenie Gminy Drawsko

Na obszarze Gminy Drawsko obowiązują dwa rodzaje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
	miejscowe plany zagospodarowania sporządzone w oparciu o przepisy nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym,

	miejscowe plany zagospodarowania sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

LP


numer uchwały

data uchwały

miejsce i data publikacji planu

teren objęty planem/nr działki
	

XXIX / 125 / 97
02.07.97 r.
dz. urzędowy woj. pilskiego  nr 31, poz. 142 z 10-10-1997 roku
CHEŁST, działki nr 171/5, 12/2
	

XXIX / 126 / 97
02.07.97 r.
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 31, poz. 143 z 10-10-1997 roku
KAMIENNIK, działki nr 190-200, 2, 378/8
	

XXIX / 127 / 97
02.07.97 r.
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 31, poz. 144 z 10-10-1997 roku
KAWCZYN, działka nr 206
	

III / 13 / 98
02.12.98 r.
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35, poz. 306 z 28-12-1998 roku
KWIEJCE, działki nr 114, 115
	

III / 14 / 98
02.12.98 r.
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 38, poz. 326 z 31-12-1998 roku
MARYLIN, działki nr 88/1-88/4
	

III / 15 / 98
02.12.98 r.
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35, poz. 307 z 28-12-1998 roku
KWIEJCE NOWE, działka nr 206/3
	

III / 16 / 98
02.12.98 r.
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35, poz. 308 z 28-12-1998 roku
KWIEJCE NOWE, działka nr 238/3
	

III / 17 / 98
02.12.98 r.
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35, poz. 309 z 28-12-1998 roku
KWIEJCE NOWE, działka nr 168/1
	

III / 18 / 98
02.12.98 r.
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35, poz. 310 z 28-12-1998 roku
KWIEJCE NOWE, działka nr 170/5
	

III / 19 / 98
02.12.98 r.
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35, poz. 311 z 28-12-1998 roku
CHEŁST, działki nr 163, 91/1, 106 – Chełst Zachód
	

V / 42 / 98
23.12.98 r.
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 38, poz. 338 z 31-12-1998 roku
PIŁKA, działki nr 47, 51
	

V / 43 / 98
23.12 98 r.
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 38, poz. 339 z 31-12-1998 roku
MARYLIN, działki nr 172/2 – zabudowa rekreacyjna wokół jez. Moczydło
	

XIV / 85 / 99
02.08. 99 r.
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 76, poz. 1482 z 26-10-1999 roku
KWIEJCE NOWE, działka nr 36
	

XIV / 86 / 99
02.08. 99 r.
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 78, poz. 1498
z 04-11-1999 roku
MARYLIN, działka nr 68/13
	

XIV / 87 / 99
02.08. 99 r.
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego nr 78, poz. 1499
z 04-11-1999 roku
MARYLIN, działka nr 68/15
	

XIX / 131 / 2000
15.03.00 r.
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego    nr 30, poz. 343 z 10-05-2000 roku
PIŁKA, działka nr 654/18
	

XXXI / 221 / 2001
19.09.01 r.
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 139, poz. 2764 z 15-11-2001 roku
KWIEJCE,  działka nr 47/6
	

XXXI / 222 / 2001
19.09.01 r
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 139, poz. 2765 z 15-11-2001 roku
KWIEJCE NOWE, działki nr 171/1-171/6
	

XXXI / 223 / 2001
19.09.01 r
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 139, poz. 2766 z 15-11-2001 roku
KWIEJCE, działka nr 91/1
	

XXXI / 224 / 2001
19.09.01 r
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 139, poz. 2767 z 15-11-2001 roku
KAWCZYN, działka nr 221/1
	

V / 30 / 2003
23.01.03 r.
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 63, poz. 1188 z 17-04-2003 roku
PIŁKA, działki nr 133/3, 133/4
	

V / 31 / 2003
23.01.03 r.
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 35, poz. 671 z 07-03-2003 roku
KAWCZYN, działki nr 164/2, 164/3
	

V / 33 / 2003
23.01.03 r.
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 35, poz. 673 z 07-03-2003 roku
KWIEJCE, działka nr 47/5
	

X / 66 / 2003
28.07.03 r.
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 153, poz. 2891 z 26-09-2003 roku
CHEŁST, działka nr 233
	

X / 67 / 2003
28.07.03 r.
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 153, poz. 2892 z 26-09-2003 roku
KAMIENNIK, działka nr 1
	

X / 68 / 2003
28.07.03 r.
dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 153, poz. 2893 z 26-09-2003 roku
PIŁKA, działka nr 541/2
	

X/51/2007
27.06.2007 r.
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego nr 172, poz. 3751
z 29-11-2007 roku

DRAWSKO
	

X/52/2007
27.06.2007 r
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego nr 172, poz. 3751
z 29-11-2007 roku
PIŁKA
	

X/53/2007
27.06.2007 r
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego nr 172, poz. 3753
z 29-11-2007 roku
PĘCKOWO
	

X/54/2007
27.06.2007 r
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego nr 172,poz. 3754
z 29-11-2007 roku
KAMIENNIK
	

X/55/2007
27.06.2007 r
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego nr 172,poz. 3755  29-11-2007 roku
KWIEJCE
	

X/56/2007
27.06.2007 r
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego nr 172, poz. 3756  29-11-2007 roku
KAWCZYN
	

X/57/2007
27.06.2007 r
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego nr 172, poz. 3757
z 29-11-2007 roku
PEŁCZA
	

XLIII/260/2010
31.03.2010r.
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego nr 130, poz. 2465
z 06.07.2010 roku
MARYLIN
	

XLIII/260/2010
31.03.2010 r.
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego nr 131, poz. 2586
z 07.07.2010 roku
KWIEJCE NOWE
	

XLV/278/2010
20.05.2010r.
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego nr 180, poz. 3347
z 08.09.2010 roku
DRAWSKI MŁYN
	

XLV/279/2010
20.05.2010r.
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego nr 189, poz. 3511
z 15.09.2010 roku
CHEŁST
	

XXV/140/2012
27.06.2012r.
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego
poz.  3832 z 13-09-2012r
Drawsko, cz. działki nr 461
	

XXV/141/2012
27.06.2012r.
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego
poz.  4302 z 12-10-2012r
Drawsko, działki nr 266, 267, 268
	

LI/304/2014
30.06.2014r.
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego
poz.  4713 z 04-09-2014r
Drawsko, działki nr 962/7,
199/2, 365, 244/3, 1028/1,
1028/2, 653/2,  650/3, 540
-część, 541-część, 32-część,
33-część, 66, 67/1, 673-część,
674-część,675-część
	

 LI/305/2014
30.06.2014r.
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego
poz.  4714 z 04-09-2014 r
Drawsko (Drawski Młyn), działki nr 1299/21cz., 808/2, 793/1
	

 LV/328/2014
13.11.2014r.
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego
poz.  6809 z 17-12-2014 r.
Chełst, dz. 193/9, 193/10, 18; Chełst Zachód, dz. 72/3
	

 VI/45/2015
25.03.2015r.
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego
poz.  2204 z 07-04-2014 r.
Pęckowo, dz. 194/1cz, 195/1cz, 196cz, 197cz, 633
	

 VI/46/2015
25.03.2015r.
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego
poz.  2205 z 07-04-2014 r.
Kwiejce Nowe, dz. 168/6
	

 XV/102/2015
30.12.2015r.
dz.urzędowy woj. wielkopolskiego
poz.  210 z 07-01-2016 r.
linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Morzyczyn Drawski Młyn

Plany miejscowe sporządzone w oparciu o ustawę z 7 lipca 1994 roku, wymieniowe w pkt. 1-26 wykazu, dotyczyły z reguły małych obszarów. W większości plany te są skonsumowane. Jednakże chociaż plany te dotyczyły zrealizowanych celów inwestycyjnych należy uznać, że nadal stanowią podstawę działania w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drawsko, Piłka, Pęckowo, Kamiennik, Kwiejce, Kawczyn, Pełcza, Marylin, Kwiejce Nowe, Chełst Drawski Młyn (poz. 27-37 wykazu)  to plany uchwalone na podstawie ustawy z 2003 roku. Objęły one całe zabudowane części miejscowości wraz z terenami położonymi w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy, wyznaczono w nich obszary pod nową zabudowę, plany te są cały czas realizowane.
Plany miejscowe wymienione w poz. 38-44 wykazu to plany realizowane na wnioski właścicieli nieruchomości. Objęły one tereny  które wcześniej objęto planami dla poszczególnych miejscowości. Po ich uchwaleniu okazało się, że zamierzenia inwestorów się zmieniły, są inne aniżeli dopuszczały to ustalenia planu miejscowego, dlatego też przystąpiono do zmiany planów dla wnioskowanych obszarów. Ponadto wyznaczono obszar pod aktywizację gospodarczą w m. Drawski Młyn – jest to obszar ponad 7 ha  leżący w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków i toru kolejowego Poznań –Szczecin. Teren ten stanowi własność gminy i został przygotowany dla potencjalnych inwestorów.
Uchwałą nr XV/102/2015 z 30 grudnia 2015 roku uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Morzyczyn- Drawski Młyn na terenie Gminy Drawsko.
Stwierdza się, że obowiązujące plany są aktualne. Zmiany planów będą sporządzane w miarę potrzeb związanych z realizacją inwestycji gminnych i prywatnych inwestorów.

3.2. Wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W latach 2012-2017 do Wójta Gminy Drawsko wpłynęło szereg wniosków w sprawie zmiany lub sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na część z tych wniosków uchwalono już nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dla części wniosków gmina jest w trakcie sporządzania planów miejscowych. Natomiast część  wniosków, dla których wymagana jest wcześniejsza zmiana studium lub na realizację tych planów niezbędne są duże nakłady finansowe będzie sporządzona w późniejszym etapie. Kolejne wnioski które wpłynęły w 2017 roku będą realizowane w późniejszym terminie. W tabeli poniżej zestawione zostały wnioski, które wpłynęły do urzędu, dla których nie zrealizowano planu lub plan jest w trakcie procedowania/realizacji:

Lp.
Data złożenia wniosku
Położenie nieruchomości, nr działki
aktualne  przeznaczenie
Wnioskowane przeznaczenie
Przeznaczenie w SUiKZP
SPOSÓB
REALIZACJI
1
2012
Drawsko
KD-obwodnica
RM, WS
OBWODNICA

2
2013
Kwiejce
U
ML
U/ML

3
2013
Piłka
ZL, MN
MN
LAS

4
2015
Chełst
MN, KDW
PU
ZABUDOWA
REALIZOWANY
5
2015
Kawczyn


ZABUDOWA
REALIZOWANY
6
2015
Marylin
ML, KDW
U
ZABUDOWA
REALIZOWANY
7
2015
Kwiejce
U
ML
ZABUDOWA
REALIZOWANY
8
2016
Drawsko,
Drawski Młyn
BRAK MPZP
oczyszczalnia ścieków
ZABUDOWA
REALIZOWANY
9
2016
Drawsko Nadl.
BRAK MPZP
DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI
ROLA

10
2016
Drawsko
MN, KDR
KDW
ZABUDOWA
REALIZOWANY
11
2016
Drawsko

MN
MN, R
ZABUDOWA
REALIZOWANY
12
2016
Piłka
MN
RM, MU
ZABUDOWA
REALIZOWANY
13
2016
Chełst Zach
US
M, U, P
ZABUDOWA

14
2016
Pęckowo
MN, KDR
MU
ZABUDOWA
REALIZOWANY
15
2016
Drawsko
MN,KDW, KDR
MU, MN, KDW, KDR
ZABUDOWA
REALIZOWANY
16
2016
Drawsko

MN, U
MU
ZABUDOWA
REALIZOWANY
17
2016
Kwiejce
BRAK MPZP
ML
ZABUDOWA

18
2016
Marylin
MN
MN, zmiana linii zabudowy
ZABUDOWA
REALIZOWANY
19
2016
Chełst Zach
BRAK MPZP
MN
ZABUDOWA

20
2017
Kwiejce
ML
MN
ZABUDOWA

21
2017
Kwiejce
ML
MN
ZABUDOWA

22
2017
Kwiejce
ML
RM
ZABUDOWA

23
2017
Marylin
RM, ML, R
RM, R
ZABUDOWA



3.3. Plany miejscowe w trakcie opracowania

Obecnie trwa procedura sporządzania trzech planów miejscowych:
	miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla oczyszczalni ścieków w m. Drawski Młyn,
	miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla cz. działki nr 686 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn,
	miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, na obszarze wsi: Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce

Pierwszy plan sporządzany jest w związku z planowaną modernizacją i rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków. Pozostałe plany miejscowe realizowane są w związku z wnioskami inwestorów.

3.4. Wieloletni program sporządzania mpzp

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinien kontynuować obrany przez gminę kierunek polityki przestrzennej oraz uwzględniać sygnalizowane potrzeby. Jako priorytetowe powinny być realizowane plany miejscowe dla wyznaczania nowych obszarów inwestycyjnych (usługowe, produkcyjne i in.), obszarów cennych przyrodniczo, czy też obszarów o nieaktualnych zapisach. Powinnyśmy dążyć do wyznaczenia nowych obszarów pod nowe miejsca pracy dających szansę rozwoju gminy. O przystąpieniu do sporządzenia planów decydować będą władze gminy, na podstawie przeprowadzonych analiz studium z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy jak również możliwości późniejszej realizacji ustaleń planów miejscowych.


Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
4.1. Decyzje o warunkach zabudowy

W analizowanym okresie 2014-2017 Wójt Gminy Drawsko wydał łącznie 55 decyzji, z czego 36 decyzji o warunkach zabudowy. W tabelach poniżej zestawiono wydane decyzje w podziale na rok wydania i przedmiot decyzji.


 rok 2014
lp.
obręb
zabudowa mieszkaniowa
zabudowa zagrodowa
zabudowa usługowa
zabudowa produkcyjna
inne
1
Kamiennik


1


2
Drawsko
1
3

1

3
Piłka
1
1



4
Pęckowo

1



razem -       9
2
5
1
1
-

rok  2015
lp.
obręb
zabudowa mieszkaniowa
zabudowa zagrodowa
zabudowa usługowa
zabudowa produkcyjna
inne
1
Kawczyn
1




2
Piłka

3



3
Pęckowo

1



4
Drawsko
1




razem –    6
2
4




rok  2016
lp.
obręb
zabudowa mieszkaniowa
zabudowa zagrodowa
zabudowa usługowa
zabudowa produkcyjna
inne
1
Drawsko

3



2
Kamiennik

1


1
3
Drawsko Nadl.

3



4
Moczydła

1



5
Chełst
1
1



6
Pełcza
1




7
Pęckowo

1



razem -     13
2
10


1


rok  2017
lp.
obręb
zabudowa mieszkaniowa
zabudowa zagrodowa
zabudowa usługowa
zabudowa produkcyjna
inne

Drawsko




1

Kawczyn
1
1




Piłka


1



Chełst
1
2




Pęckowo

1



razem -     8
2
4
1
-
1

Z ogólnej liczby 36 decyzji większość została wydana dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  (8 sztuk) i dla zabudowy zagrodowej (23 sztuki). Decyzje te ustaliły lokalizacje inwestycji na terenach w studium przewidzianych w większości pod zabudowę. W przypadku kilku decyzji wydano je na terenach przeznaczonych w studium na cele rolne lub leśne. W obecnym stanie prawnych brak przepisów umożliwiających odmowę wydania warunków zabudowy dla wnioskowanego przeznaczenia niezgodnego z kierunkami rozwoju określonymi w studium.


4.2. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Od 2014 roku Wójt Gminy Drawsko wydał 19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poniżej przedstawiono zestawienie wydanych decyzji w podziale na obręby geodezyjne:

rok 2014
lp.
obręb
lokalizacja inwestycji celu publicznego
1
Drawsko
2
2
Piłka
2
3
Pęckowo
7
razem
11

rok 2015
lp.
obręb
lokalizacja inwestycji celu publicznego
1
Drawsko
1
razem
1

rok 2016
lp.
obręb
lokalizacja inwestycji celu publicznego
1
Drawsko
2
razem
2

rok 2017
lp.
obręb
lokalizacja inwestycji celu publicznego
1
Drawsko
4
2
Moczydła/Chełst
1
razem
5

Wydane decyzje w pozytywny sposób wpływają na rozwój gminy i są zgodne ze studium.






Podsumowanie i wnioski
Dobra jakość przestrzeni w gminie wymaga długoletniego procesu i spójnych działań w zakresie realizacji polityki przestrzennej. Kierunki rozwoju gminy i przyjęta polityka przestrzenna powinny być wyznaczone w studium, a następnie kontynuowane i określone w planach miejscowych. Dlatego też istotne jest, aby dokumenty planistyczne gminy były aktualne i odpowiadały na dynamikę zmian w gminie i regionie. Jednocześnie ważne jest aby dokumenty planistyczne były jasne i klarowne, tak aby potencjalni inwestorzy wiedzieli jak mogą inwestować, a mieszkańcy mieli świadomość i wiedzę na temat tego w jakiej okolicy  żyją.
W wyniku dokonanej analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko nasunęły się następujące wnioski:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko
Po przeprowadzeniu analiz wniosków w sprawie zmiany studium stwierdza się, że konieczna jest zmiana studium we wnioskowanych zakresach. Pierwszy z wniosków dotyczy przesunięcia przebiegu obwodnicy m. Drawsko. Sprawa ta wymaga analizy i decyzji ze strony władz gminy dotyczącej kierunku przesunięcia obwodnicy, czy też przeniesienia jej w inne miejsce. Drugi wniosek dotyczy zmiany przeznaczenia terenu rolnego w studium na cele aktywizacji gospodarczej lokalizacji domu spokojnej starości. Na lokalizację tej inwestycji rada gminy wyraziła już zgodę podejmując uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium. Kolejne zmiany studium należy sporządzać w oparciu o składane w tej sprawie wnioski - po ich szczegółowej analizie pod kątem zgodności z przyjętą polityką przestrzenną gminy oraz szansy dla rozwoju gminy. Jednocześnie należy jednak zwrócić uwagę, że obecne studium nie uwzględnia co najmniej dwóch istotnych aspektów wynikających ze zmian ustaw:
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmienionej ustawą o rewitalizacji (Dz.U. 2015 r., poz. 1777) w szczególności dotyczy to tematyki wynikającej z treści art. 10 ustawy. Wprowadzone przepisy zobowiązują gminy do wykonania analiz i bilansów  ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i demograficznych dotyczących terenów przeznaczonych pod zabudowę, uzbrojenia tych terenów;
- ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) – zobowiązujące gminy do uwzględnienia w studium obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko
Obowiązujące plany miejscowe obejmują zurbanizowaną część gminy wraz z terenami przyległymi, pozostały obszar gminy to w dużej części lasy i tereny rolne. W planach miejscowych wyznaczono znaczną liczbę terenów pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną i letniskową indywidualną. Nowe plany zagospodarowania przestrzennego należy sporządzać w zależności od składanych wniosków i wnioskowanego przeznaczenia. O przystąpieniu do sporządzenia planów decydować będą władze gminy, na podstawie przeprowadzonych analiz składanych w tej sprawie wniosków z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy dotyczących zarówno sporządzenia dokumentów planistycznych jak również możliwości późniejszej realizacji ustaleń planów miejscowych. Jako priorytetowe powinny być realizowane plany miejscowe dla wyznaczania nowych obszarów inwestycyjnych (usługowe, produkcyjne i in.), obszarów cennych przyrodniczo, czy też obszarów o nieaktualnych zapisach. Powinnyśmy dążyć do wyznaczenia nowych obszarów pod nowe miejsca pracy dających szansę rozwoju gminy.




