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Wniosek do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Czaplinek

W związku z przystąpieniem do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy na podstawie uchwały nr XXXI/285/17 Rady Miejskiej w
Czaplinku  z  dnia  30  marca  2017  r.  oraz  w  związku  z  informacjami,  dotyczącymi  zamiarów
realizacji    na  terenie  naszej  Gminy  tzw  „Mega  Fermy”(wielkoprzemysłowej  hodowli  świń,
biogazowni, ubojni, masarni itd. o niespotykanej w świecie skali), wnoszę o ostateczne określenie
polityki  przestrzennej  Gminy (ustanowionej  przez zmieniane  studium),  która  całkowicie  zakaże
lokalizacji  tego typu przedsięwzięć  na  terenie  Gminy oraz ograniczy przebudowy i  rozbudowy
istniejących tego typu obiektów. 

Wnoszę także o ograniczenie lokalizacji innych uciążliwych obiektów hodowli zwierząt, w
szczególności drobiu, bydła i zwierząt futerkowych, obiektów przetwórstwa zwierzęcego, utylizacji
odpadów, biogazowni, a także innych uciążliwych obiektów przemysłowych oraz farm wiatrowych.
Wyżej  wymienione  przedsięwzięcia  nie  przystają  do  charakteru  naszej  Gminy,  jej  atrakcyjnej
przestrzeni i krajobrazu oraz historii i tradycji, a mogą mieć zdecydowanie negatywny wpływ na jej
wizerunek.

Gmina Czaplinek to szczególne miejsce cechujące się wysokimi walorami przyrodniczymi i
krajobrazowymi,  której  mieszkańcy  mogą  cieszyć  się  czystym  powietrzem  i  nieskażonym
środowiskiem.  Większość  obszaru  Gminy  objęta  jest  ochroną  prawną  m.in.:  „Drawski  Park
Krajobrazowy”,  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  „Pojezierze  Drawskie”  oraz  dwa  obszary
NATURA 2000.  Ochrona  prawna  nie  jest  przecież  li  tylko  ograniczeniem  praw  własności  i
aktywności  gospodarczej  mieszkańców,  ale  zapewnia  utrzymanie  powyższych  wartości  dla
obecnych  i  przyszłych  pokoleń  mieszkańców,  a  także  gości  i  turystów.  Gmina  Czaplinek  nie
zatraciła jeszcze swych tradycji i funkcji turystycznych, wręcz przeciwnie, zmieniający się świat
każe mieć nadzieję, że turystyka będzie nadal istotnym kierunkiem rozwoju naszej Gminy. 

Apeluję  do  władz  Gminy aby zaczęły prowadzić  dalekowzroczną politykę  przestrzenną,
gospodarczą i  społeczną,  z poszanowaniem i zachowaniem wszelkich walorów regionu. Należy
wykluczyć możliwość lokalizacji na terenie Gminy przedsięwzięć i obiektów, których nikt inny nie
chce, choć w dużej części naszego kraju nie ma takich przeszkód  dla ich lokalizacji jak w naszej
Gminie.  Przeszkodą  są  wszędzie  uciążliwości  dla  życia  mieszkańców,  a  więc  zanieczyszczenie
powietrza  i  wód,  hałas,  a  także  nadmierny  ruch  samochodowy  stanowiący  zagrożenie  dla
bezpieczeństwa  obywateli.  Wyjątkowe  walory  naszego  regionu  stanowić  powinny  dodatkową
zaporę dla lokalizacji uciążliwych dla środowiska inwestycji.
 

Oczekuję  od  władz  Gminy  polityki  zrównoważonego  rozwoju,  która  wesprze  przede
wszystkim lokalny rynek, lokalną aktywność oraz przedsiębiorczość mieszkańców, nie prowadzi



ona  natomiast  do  lokalizowania  wielkich  przedsięwzięć  przemysłowych,  fabryk  i  montowni
globalnych inwestorów.  

Do czasu określenia wnioskowanej polityki przestrzennej w zmienianym studium, wnoszę o
stosowanie przez Burmistrza Czaplinka wszelkich środków prawnych prowadzących do zakazu i
ograniczenia tak uciążliwych przedsięwzięć. Prawne zakazy i ograniczenia mogą być ustanowione
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co oczywiście należy do kompetencji i
zadań  własnych  gminy.  Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym pozwala  na  zawieszenie  postępowania  w sprawie  wydania  decyzji  o  warunkach
zabudowy i  -  w  przypadku  odpowiednio  szybkiego  uchwalenia  planu  miejscowego  -  pozwala
zakazać lub ograniczyć lokalizację przedsięwzięć uciążliwych.

Sporządzanie dokumentów planistycznych winno odbywać się transparentnie i z aktywnym
udziałem  społeczności  lokalnej,  co  jest  wymagane  przez  obowiązujące  przepisy  prawa  jak  i
współczesne standardy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a, niestety, wciąż jeszcze
nie jest stosowane odpowiednio przejrzyście i rzetelnie w praktyce.
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