
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/695/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 28 listopada 2016 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego         
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla 

lotniska wojskowego w Powidzu 
 
Na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, poz. 831, poz. 903, poz. 1250 i poz. 1427) Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia      
21 marca 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska 
wojskowego w Powidzu (Dz. Urz. Woj. Wielk., poz. 2373) – w ten sposób, że załącznik nr 4a 
do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr XXIV/695/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 listopada 2016 roku 

 

 

Uchwałą Nr XVI/442/16 z dnia 21 marca 2016 r., Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego utworzył obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego            
w Powidzu. Załączniki do ww. uchwały stanowiły m.in. wykazy działek położonych 
w obszarze ograniczonego użytkowania. Uchwała weszła w życie w dniu 14 kwietnia 2016 r. 

W ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie utworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania, po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, pismem znak:    
DSR-II-1.7021.32.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. poinformowano właściwych miejscowo 
starostów, wójtów i burmistrzów o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją 
oraz składania ewentualnych uwag do dnia 11 września 2015 r. W wyznaczonym terminie 
wpłynęło jedynie zapytanie Wójta Gminy Strzałkowo dotyczące planowanego obszaru. 

W dniu 21 kwietnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło pismo Burmistrza Gminy Czerniejewo znak: 
RPK.670.1.2016.ZF z dnia 19 kwietnia 2016 r. informujące, że zapisy załącznika nr 4a 
cytowanej uchwały, zawierającego wykaz działek położonych w obszarze ograniczonego 
użytkowania, nie są zgodne z załącznikiem nr 1 przedstawiającym mapę z zaznaczonym 
przebiegiem granic obszaru oraz strefy wewnętrznej obszaru. Zgodnie bowiem z załącznikiem 
nr 1 obszar ograniczonego użytkowania obejmuje obręby Szczytniki Czerniejewskie oraz 
Kosowo leżące w gminie Czerniejewo, zaś w załączniku nr 4a wymienione są obręby 
Szczytniki Czerniejewskie oraz Żydowo. 
Biorąc powyższe pod uwagę zwrócono się do 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego,           
z pismem znak: DSR-II-1.7021.32.2015 z dnia 29 kwietnia 2016 r. z prośbą o zweryfikowanie 
wykazów działek położonych w obszarze ograniczonego użytkowania, przekazanych wraz      
z dokumentacją niezbędną do utworzenia obszaru oraz o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 
17 Terenowy Oddział Lotniskowy pismem nr 833/16 z dnia 11 maja 2016 r. wyjaśnił, iż na 
etapie opracowywania dokumentacji wystąpił błąd w oznaczeniu obrębu działek w gminie 
Czerniejewo. Działki wpisane w załączniku nr 4a jako należące do obrębu Żydowo, należą do 
obrębu Kosowo. 
 W świetle ww. okoliczności, zaistniała konieczność dokonania zmiany załącznika 
nr 4a do uchwały Nr XVI/442/16 z dnia 21 marca 2016 r., Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, celem wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych 
odnośnie położenia działek w obszarze ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego            
w Powidzu. 
 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu nie jest dokumentem wymagającym 
udziału społeczeństwa oraz nie podlega obowiązkowi zamieszczenia w publicznie dostępnym 
wykazie.  



 

Wobec powyższego, w omawianym przypadku nie przeprowadzono postępowania z udziałem 
społeczeństwa, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r.                  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353,         
poz. 831, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579). Przeprowadzono natomiast konsultacje na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i poz. 395). 
Wypełniając obowiązek wynikający z uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi            
w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego – uchwałą Nr 2450/2016 z dnia      
18 sierpnia 2016 r. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/442/16 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu – określił tryb 
przeprowadzenia konsultacji. 
Zgodnie z postanowieniami ww. uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniach 5-12 września 2016 r., zamieszczono zawiadomienie           
o przystąpieniu do konsultacji oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/442/16 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie utworzenia 
obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu, którego tekst 
zamieszczono wraz z ww. zawiadomieniem. W oznaczonym terminie żaden uprawniony 
podmiot nie zgłosił uwag i wniosków do projektu. 
 
 W świetle powyższego, podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 


