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WYKAZ WNIOSKÓW DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Wykaz dotyczy sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wejherowo 

 
Wnioski zbierano w terminie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

 
Lp. Data 

wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 27.05.2021 - Ujęcie w projektowanym studium działki 183/2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: powiększenie istniejącego projektowanego studium „MN” 

183/2 obr. 
Bieszkowice 

(ul. Wolności) 

 X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

2 27.05.2021 - Wnoszę o ujęcie w studium wyżej wymienionej działki pod zabudowę zagrodową lub 
mieszkaniową. 

273/14 obr. 
Bieszkowice (ul. 

Kamienna) 

 X Część nieruchomości 
przeznaczona jest pod 
US, pozostała część 
jest wyłączona z 
zabudowy (R i Z). 
Fragment ten znajduje 
się poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

3 27.05.2021 - Ujęcie wyżej wymienionych działek w projektowanym studium jako tereny pod zabudowę 
mieszkaniową i usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: w niedalekim sąsiedztwie znajduje się takowa funkcja 

181/13, 181/14, 
181/17, 406, 407, 

408, 409, obr. 
Bieszkowice (ul. 

Wolności, Gdańska) 

 X Działki znajdują się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

4 10.06.2021 - Wnioskuję o dokonanie zmiany w – poddanemu konsultacjom społecznym – Projekcie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo. 
Wniosek dotyczy zmiany proponowanego w Studium zagospodarowania działki nr 8/26 położonej 
w miejscowości Bieszkowice (KW GD1/00042271/3) z „Tereny parkingów publicznych z 
dopuszczeniem usług obsługi komunikacji (oznaczenie w planie miejscowym KS” na „Tereny 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług towarzyszących (oznaczenie w planie 
miejscowym – MN”. 
Uzasadnienie 
Wspomniana działka 8/26 jest moją własnością, którą nabyłam z przeznaczeniem na zbudowanie 
dla mojej córki domu jednorodzinnego z garażem. W najbliższym sąsiedztwie działki istnieje już 

8/26, obr. 
Bieszkowice 

(ul. Pogodna 2) 

X   
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zabudowa jednorodzinna, do której chciałabym nawiązać. 
Aktualne planowane zagospodarowanie działki ujęte w projekcie studium praktycznie wyklucza ten 
zamiar, gdyż większa jej część jest przewidziana na Tereny parkingów publicznych. Na pozostałej 
części nie jest możliwe wybudowanie domu jednorodzinnego. 
W ten sposób zostało drastycznie ograniczone moje prawo do dysponowania nieruchomością, 
która jest moją wyłączną własnością. 
Dodatkowo, zaplanowanie parkingów publicznych akurat na terenie mojej działki nie ma żadnego 
uzasadnienia. W okolicy brak jest obiektów wymagających terenu parkingu, a jeżeli taka potrzeba 
się pojawi, proponuję wykorzystać dla tego celu inne tereny nie powodując naruszenia własności 
prywatnej lub wykupienie przez Gminę mojej działki po cenach rynkowych. 

5 30.06.2021 - Systematycznie śledzimy aktualności w gminie Wejherowo a zwłaszcza Bieszkowic. Teraz 
natknęłam się na Planowanie i Zagospodarowania Przestrzenne w Gminie. Nie mogłam 
uczestniczyć w konsultacjach społecznych dlatego piszę maila. Prawdopodobnie za miesiąc z 
rodziną przeprowadzimy się z Gdyni do Bieszkowic. Bardzo zależy nam na zwiększeniu 
częstotliwości rozkładu jazdy autobusów z Koleczkowa do Bieszkowic oraz z Wejherowa do 
Bieszkowic. Marzeniem jest autobus z Gdyni do Bieszkowic. Córka chodzi do liceum w Gdyni, ma 
tam przyjaciół i póki co nie chce zmieniać szkoły. Piękne byłoby również odpowiednie 
zagospodarowanie Jeziora Zawiad, wyznaczenie trasy rowerowej oraz zwykły sklep spożywczy. Nie 
do końca wiem czy pisząc wybrałam właściwego maila aczkolwiek konsultacje społeczne w zakresie 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego skłoniły mnie w tym kierunku. 
Bardzo proszę o informację czy takie postulaty są możliwe do zrealizowania w niedalekiej 
przyszłości. 

Obręb Bieszkowice X  Uwaga dotycząca 
rozkładu jazdy 
autobusów nie jest 
zasadna dla 
dokumentu Studium. 
W rejonie jeziora 
Zawiad 
zaproponowano 
przeznaczenia 
umożliwiające 
realizację sklepu czy 
też ścieżki rowerowej. 

6 30.06.2021 - Uwzględnienie na działce 90/1 możliwości zabudowy zagrodowej oraz możliwości zabudowy 
związanej z obsługą produkcji gospodarstw rolnych. 
Uzasadnienie: Na dużej części tej działki prosperuje gospodarstwo rolne i być może w związku z 
przyszłym rozwojem nastąpi potrzeba dodatkowej budowy obiektów koniecznych do obsługi 
działalności rolniczej. Dom na tej działce również jest już wiekowy (liczy ok. 100 lat) i w przyszłości 
być może nastąpi potrzeba wybudowania nowego budynku mieszkalnego w innej części działki. 

90/1, obr. 
Bieszkowice 
(ul. Pińska) 

X 
częściowo 

 Na całej 
nieruchomości 
wprowadzono funkcję 
RM. Jest to funkcja 
wystarczająca dla 
rozwoju 
indywidualnego 
gospodarstwa rolnego. 

7 30.06.2021 - Uwzględnienie na działce 91 możliwości zabudowy zagrodowej (ewentualnie uwzględnienie tego 
terenu jako terenu obsługi produkcji gospodarstw rolnych – np. utworzenie stadniny koni). 
Uzasadnienie: Działka ta leży w bliskim sąsiedztwie wsi Reszki przy głównym szlaku 
komunikacyjnym łączącym reszki i Bieszkowice w bardzo bliskim sąsiedztwie istniejącej i 
nowopowstającej zabudowy zagrodowej. Stanowi ona naturalny ciąg rozwoju tego typu zabudowy 
wsi Reszki i pobliskich osad. By móc liczyć na rozwój tego terenu trzeba uwzględnić przyszłe 
potrzeby wynikające z rozbudowy gospodarstw rolnych, ich podziału (akurat omawiana działka 
posiada czterech współwłaścicieli) i uwzględnienia możliwości dodatkowej zabudowy. Rozwój tych 
terenów może nastąpić np. poprzez skierowanie istniejących gospodarstw rolnych w kierunku 
agroturystyki – i w tym wypadku również niezbędne może okazać się przeznaczenie chociażby 

91, obr. 
Bieszkowice 
(ul. Pińska) 

 X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 
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części omawianego terenu pod możliwość zabudowy zagrodowej. 
By zatrzymać młodych mieszkańców osady Pińskie trzeba im umożliwić założenie nowych siedlisk, 
zagród na zmieni od lat uprawianej i będącej we własności ich rodziców. 

8 30.06.2021 - Uwzględnienie na działce 90/2 możliwości zabudowy zagrodowej. 
Uzasadnienie: Działka ta leży w bliskim sąsiedztwie wsi Reszki przy głównym szlaku 
komunikacyjnym łączącym Reszki i Bieszkowice – w bardzo bliskim sąsiedztwie istniejącej z 
nowopowstającej zabudowy zagrodowej. Stanowi ona naturalny ciąg rozwoju tego typu zabudowy 
wsi Reszki i pobliskich osad. Na danej działce w trakcie budowy znajduje się obiekt o charakterze 
magazynu rolniczego. Konieczne wydaje się przeznaczenie terenu wokół pod zabudowę 
zagrodową, by móc zapewnić właścicielom zaplecze mieszkaniowe i gospodarcze do prowadzenia 
działalności rolniczej. 

90/2, obr. 
Bieszkowice 
(ul. Pińska) 

 X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 
 

9 30.06.2021 - Uwzględnienie na działce 98/2 możliwości zabudowy zagrodowej lub terenu przeznaczonego pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub letniskową. 
Uzasadnienie: Działka ta leży przy głównym szlaku komunikacyjnym łączącym wieś Reszki i 
Bieszkowice. W bliskim sąsiedztwie znajdują się zarówno tereny z zabudową zagrodową, jak i 8 
działek, dla których wydano pozytywne decyzje o warunkach zabudowy dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych – część budynków już wybudowano lub są w trakcie budowy, By 
liczyć na rozwój tego terenu trzeba uwzględnić przyszłe potrzeby mieszkańców w zakresie 
mieszkalnictwa 

98/2, obr. 
Bieszkowice 
(ul Pińska) 

 X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

10 07.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie terenu działki pod zabudowę mieszkaniową 1260/9, obr. 
Bolszewo 

X   

11 01.07.2021 - Nie podnoszenie klasy technicznej w/w dróg (ulica Strażacka, ulica Leśna w miejscowości 
Bolszewo). 
Uzasadnienie: Obecnie są to drogi klasy L – drogi lokalne. Droga lokalna to jedna z klas dróg 
publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Rozporządzenie określa jakie wymagania 
techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od 
prędkości projektowanej dla danej drogi. Dla klasy L dopuszcza się dwie prędkości projektowe na 
terenie zabudowanym 30 i 40 km/h. 
Proszę o nie dopuszczenie możliwości ruchu tranzytowego tymi drogami. Okolice ulicy Strażackiej 
to bardzo gęsta zabudowa mieszkaniowa. Droga ta stanowi drogę do dwóch szkół podstawowych i 
przedszkoli. Są to drogi dojazdowe, zapewniające wewnętrzną obsługę obszarów zamieszkałych. 
Trzeba zadbać o to, aby drogi dojazdowe nie służyły jako skrót przelotowego ruchu 
samochodowego (tranzytowego) przez sam środek miejscowości, zadbać o bezpieczeństwo 
mieszkańców i zmniejszenie zanieczyszczenia jakie będzie powodować podniesienie klasy 
technicznej w/w drogi. 

Ul. Leśna i ul. 
Strażacka, obr. 

Bolszewo 

X   

12 29.06.2021 - Wnioskuję o wprowadzenie do studium planu zagospodarowania terenu zmiany uznania 
następujących działek za obszary o szczególnej wartości kulturalnej historycznej i społecznej. 
Działka nr 581/12 gmina Wejherowo obręb Wieś Gościcino to obszar o szczególnych walorach 

581/12, 591/ 590, 
obr. Gościcino 

 X Teren ten znajduje się 
pomiędzy 
projektowanymi 
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historycznych zawiera ruiny Polskiego Folwarku i Młyn wraz z pozostałościami infrastruktury 
towarzyszącej z co najmniej XIX wieku, żartkie dla rejonu. Na wyżej wymienionej działce znajdują 
się również pozostałość drzew oraz krzewów o wyróżniającym się pokroju i wieku posadzonych w 
przemyślany z góry zaplanowany sposób. 
Działki 591 i 590 w Gościcinie stanowiące rozrzedzenie i otulinę tego terenu zawierają spore tereny 
otwarte stanowiące dogodne miejsce do organizacji plenerowych imprez masowych. Te dwie 
działki posiadają również walory krajobrazowe ze względu na bliskość rzek i szatę roślinną oraz 
drzewa. 
Ze względu na powyższe proponuje o uznanie tych terenów za potencjalne dogodne do lokalizacji 
parków gminnych. 

terenami produkcyjno-
usługowymi, tuż przy 
linii kolejowej. Działka 
581/12 również 
przeznaczona jest pod 
produkcję i usługi, 
natomiast działki 590 i 
581 pod tereny 
otwarte - zi–leń. Ze 
względu na sąsiedztwo 
brak uzasadnienia dla 
tworzenia parku 
gminnego w takim 
rejonie. 

13 29.06.2021 - Jestem właścicielem działek 213/24, 213/25 oraz 213/19 w miejscowości Gościcino na ulicy 
Sielankowej. W dniu dzisiejszym zobaczyłem informację o projekcie studium uwarunkowań i 
kierunków rozwoju wsi Gościcino. Jestem bardzo zaniepokojony propozycją która została 
przedstawiona, a dokładnie umiejscowieniu strefy przemysłowej w tak pięknym i cennym 
przyrodniczo zakątku wsi. Fenomenalna rzeźba terenu która powinna być prawnie chroniona, 
została w tym planie ujęta jako strefa przemysłowa co jest jednoznaczne z jej całkowitą degradacją 
i zniszczeniem. Mam nadzieję że to tylko niedopatrzenie któregoś z projektantów. Wnoszę 
sprzeciw do obecnego Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju dla Wsi Gościcina dotyczący 
umiejscowienia strefy przemysłowej w tej części miejscowości. 

Tereny U/P w 
zachodniej części 

Gościcina po 
południowej 
stronie drogi 

krajowej 

X 
częściowo 

  

14 22.06.2021 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z jednorodzinnego na 
wielorodzinny-usługowe. 
Uzasadnienie: Posiadam 3 duże działki i chciałbym wykorzystać je na wielorodzinne i usługi. 

487/17, 487/18, 
487/19 obr. 

Gościcino 
(ul. Brzozowa) 

X 
częściowo 

 Możliwa jest tutaj 
realizacja zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej do 12 
lokali mieszkalnych w 
budynku. Usługi 
również są możliwe. 

15 22.06.2021 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej na 
wielorodzinny usługowy. 
Uzasadnienie: Posiadam bardzo dużą działkę i można ją zagospodarować efektywniej. 

487/20, obr. 
Gościcino 

(ul. Brzozowa) 

X 
częściowo 

 Możliwa jest tutaj 
realizacja zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej do 12 
lokali mieszkalnych w 
budynku. Usługi 
również są możliwe. 

16 22.06.2021 - Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wielorodzinny-usługowy. 
Uzasadnienie: Są to duże działki powyżej 1200 m2 i brak lokali na usługi. 

587/14, 587/15, 
obr. Gościcino 
(ul. Brzozowa) 

X 
częściowo 

 Możliwa jest tutaj 
realizacja zabudowy 
mieszkaniowej 
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wielorodzinnej do 12 
lokali mieszkalnych w 
budynku. Usługi 
również są możliwe. 

17 18.06.2021 - Przeznaczenie działek na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Uzasadnienie: tereny te zlokalizowane są w mocno rozwijającym się terenie. 

389/132, 389/133, 
389/134, 389/136, 
389/137, 389/138, 

389/140, obr. 
Gościcino (ul. 

Lazurowa) 

 X Niewielki fragment 
działki 389/140 
przeznaczony już jest 
pod MN2. Pozostała 
część i pozostałe 
działki znajdują się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

18 04.06.2021 - Nie wyrażam zgody, aby teren przy Jana Pawła II był przeznaczony pod przemysł. 
Wnoszę, aby teren gminy został przeznaczony pod rekreację. 

Tereny U/P w 
rejonie ul. Jana 

Pawła II 

X 
częściowo 

 Część terenów jest już 
istniejąca – 
Gościcińska Fabryka 
Mebli, pozostawiono 
je pod tę funkcję.  

19 04.06.2021 - Pozostawienie aby sołectwo pozostało nadal miejscowością o charakterze wiejskim, aby nie 
tworzono zabudowy typu bloki jak w Bolszewie. 

Obręb Gościcino  X Na obszarze obrębu 
Gościcino występują 
różne funkcje z 
zakresu zabudowy 
mieszkaniowej – MN1, 
MN2. Na terenach 
MN1 możliwa jest 
budowa budynków 
wielorodzinnych, 
jednak zostanie to 
uszczegółowione na 
etapie planu 
miejscowego. 

20 04.06.2021 - Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową. 187, 188/1, obr. 
Gościcino 

 X Brak uzasadnienia dla 
poszerzania w tym 
miejscu zabudowy 
mieszkaniowej. 

21 28.06.2021 - Umieszczenie w dokumentacji mostu na rzece Bolszewce i uwzględnienie drogi dojazdowej do 
niego wzdłuż torów od działki 261/68 w kierunku rzeki (jak w załączniku). 
Uzasadnienie: Przy rzece na zaznaczonym załączniku kolorem zielonym obszarze jest nasyp – 

261/68 obr. 
Gościcino 

X  Na terenie objętym 
Studium możliwa jest 
realizacja wszelkiej 
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pozostałość po drodze sprzed 1968 r. Planowany przystanek SKM Gościcino Zielony Dwór i ten 
most dałby możliwość dojazdu dla mieszkańców ulic: Cicha, Wiejska itd. Dla nas most to 
alternatywa szczególnie wiosną, gdy nie mamy żadnej drogi dojazdowej. 

infrastruktury 
komunikacyjnej, 
wprowadzono na 
rysunku symbol 
wiaduktu z 
sugerowaną 
lokalizacją.  

22 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: proponowana strefa przemysłowa (symbol U/P) jest zbyt blisko zabudowań domów 
jednorodzinnych przy Malinowej, Jagodowej Jeżynowej i Brzozowej. Przecież cała ta dzielnica 
składa się z działek budowlanych i domów. Na mapie studium przedstawionej w urzędzie gminy 
jest (nieczytelne) kolor w tym rejonie, jakoby jest to ziemia pusta nie widać tam, że są drogi i 
domy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

23 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Negatywny efekt na naturalne środowisko jest trudny do zaakceptowania. W tym 
rejonie mieszka wiele zwierząt i ptaków. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

24 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Jestem przeciwny strefie przemysłowej, gdyż wystarczy już zlewnia ścieków i 
hałaśliwy „Libet”. Jestem za spokojną i piękną wsią. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

25 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: W obecnej formie w Studium są domy do wyburzenia na ul. Brzozowej w 
proponowanej strefie przemysłowej. Jeden dom jest zabytkowy i drugi został zbudowany 
niedawno pieniędzmi z budżetu gminy. Czy to nie jest przykład niegospodarności? 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

26 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
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488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: W obecnej formie w Studium są domy do wyburzenia na ul. Brzozowej w 
proponowanej strefie przemysłowej. Jeden dom jest zabytkowy i drugi został zbudowany 
niedawno pieniędzmi z budżetu gminy. Czy to nie jest przykład niegospodarności? 

488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

27 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: negatywny efekt na naturalne środowisko jest trudny do zaakceptowania. W tym 
rejonie mieszka wiele zwierząt i ptaków. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

28 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

29 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

30 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: negatywny efekt na naturalne środowisko jest trudny do zaakceptowania. W tym 
rejonie mieszka wiele zwierząt i ptaków. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

31 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: W obecnej formie w Studium są domy do wyburzenia na ul. Brzozowej w 
proponowanej strefie przemysłowej. Jeden dom jest zabytkowy i drugi został zbudowany 
niedawno pieniędzmi z budżetu gminy. Czy to nie jest przykład niegospodarności? 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

32 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 488/48, 488/54, X  Część terenów  U/P 



Strona 8 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: negatywny efekt na naturalne środowisko jest trudny do zaakceptowania. W tym 
rejonie mieszka wiele zwierząt i ptaków. 

488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

częściowo zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

33 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

34 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Według opisu symbol U/P mogą być fabryki produkcyjne w proponowanej strefie. 
Mieszkańcy już mają dość hałasu od firmy produkcyjnej „LIBET” i fetoru z gminnej zlewni ścieków. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

35 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

36 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

37 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: proponowana strefa przemysłowa (symbol U/P) jest zbyt blisko zabudowań domów 
jednorodzinnych przy Malinowej, Jagodowej Jeżynowej i Brzozowej. Przecież cała ta dzielnica 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 
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składa się z działek budowlanych i domów. Na mapie studium przedstawionej w urzędzie gminy 
jest (nieczytelne) kolor w tym rejonie, jakoby jest to ziemia pusta nie widać tam, że są drogi i 
domy. 

obr. Gościcino 

38 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

39 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Jestem przeciwny strefie przemysłowej, gdyż wystarczy, że jest już zlewnia ścieków 
która daje fetor w upalne dni. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

40 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

41 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: proponowana strefa przemysłowa (symbol U/P) jest zbyt blisko zabudowań domów 
jednorodzinnych przy Malinowej, Jagodowej Jeżynowej i Brzozowej. Przecież cała ta dzielnica 
składa się z działek budowlanych i domów. Na mapie studium przedstawionej w urzędzie gminy 
jest (nieczytelne) kolor w tym rejonie, jakoby jest to ziemia pusta nie widać tam, że są drogi i 
domy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

42 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Jestem przeciwna strefie przemysłowej, gdyż uwielbiam spokój, ciszę która otacza 
mnie i piękną wieś, a strefa przemysłowa to zniszczy, jest już zlewnia ścieków i Libet. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 
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43 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Według opisu symbolu U/P mogą być fabryki produkcyjne w proponowanej strefie 
przemysłowej. Mieszkańcy już mają dość hałasu od firmy produkcyjnej „LIBET” i fetoru z gminnej 
zlewni ścieków, oraz niebezpieczeństwa na wąskich drogach od szambiarek. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

44 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: negatywny efekt na naturalne środowisko jest trudny do zaakceptowania. W tym 
rejonie mieszka wiele zwierząt i ptaków. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

45 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

46 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

47 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

48 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Według opisu symbolu U/P mogą być fabryki produkcyjne w proponowanej strefie 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
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przemysłowej. Mieszkańcy już mają dość hałasu od firmy produkcyjnej „LIBET” i fetoru z gminnej 
zlewni ścieków, oraz niebezpieczeństwa na wąskich drogach od szambiarek. 

488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

zabudowy usługowej. 

49 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

50 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Według opisu symbolu U/P mogą być fabryki produkcyjne w proponowanej strefie 
przemysłowej. Mieszkańcy już mają dość hałasu od firmy produkcyjnej „LIBET” i fetoru z gminnej 
zlewni ścieków, oraz niebezpieczeństwa na wąskich drogach od szambiarek. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

51 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: negatywny efekt na naturalne środowisko jest trudny do zaakceptowania. W tym 
rejonie mieszka wiele zwierząt i ptaków. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

52 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: negatywny efekt na naturalne środowisko jest trudny do zaakceptowania. W tym 
rejonie mieszka wiele zwierząt i ptaków. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

53 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

54 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
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488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

55 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa 
ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

56 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: proponowana strefa przemysłowa (symbol U/P) jest zbyt blisko zabudowań domów 
jednorodzinnych przy Malinowej, Jagodowej Jeżynowej i Brzozowej. Przecież cała ta dzielnica 
składa się z działek budowlanych i domów. Na mapie studium przedstawionej w urzędzie gminy 
jest (nieczytelne) kolor w tym rejonie, jakoby jest to ziemia pusta nie widać tam, że są drogi i 
domy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

57 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: W obecnej formie w Studium są domy do wyburzenia na ul. Brzozowej w 
proponowanej strefie przemysłowej. Jeden dom jest zabytkowy i drugi został zbudowany 
niedawno pieniędzmi z budżetu gminy. Czy to nie jest przykład niegospodarności? 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

58 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: W obecnej formie w Studium są domy do wyburzenia na ul. Brzozowej w 
proponowanej strefie przemysłowej. Jeden dom jest zabytkowy i drugi został zbudowany 
niedawno pieniędzmi z budżetu gminy. Czy to nie jest przykład niegospodarności? 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

59 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Negatywny wpływ na środowisko naturalne, znajduje się tu wiele gatunków 
zwierząt i roślin oraz dwa ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 
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obr. Gościcino 

60 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: W obecnej formie w Studium są domy do wyburzenia na ul. Brzozowej w 
proponowanej strefie przemysłowej. Jeden dom jest zabytkowy i drugi został zbudowany 
niedawno pieniędzmi z budżetu gminy. Czy to nie jest przykład niegospodarności? 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

61 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: negatywny efekt na naturalne środowisko jest trudny do zaakceptowania. W tym 
rejonie mieszka wiele zwierząt i ptaków. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

62 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: proponowana strefa przemysłowa (symbol U/P) jest zbyt blisko zabudowań domów 
jednorodzinnych przy Malinowej, Jagodowej Jeżynowej i Brzozowej. Przecież cała ta dzielnica 
składa się z działek budowlanych i domów. Na mapie studium przedstawionej w urzędzie gminy 
jest (nieczytelne) kolor w tym rejonie, jakoby jest to ziemia pusta nie widać tam, że są drogi i 
domy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

63 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Proponowana strefa przemysłowa (symbol U/P) jest zbyt blisko zabudowań 
jednorodzinnych przy ul. Malinowej, Jagodowej, Jeżynowej i Brzozowej. Przecież cała ta dzielnica 
składa się z działek budowlanych i domów. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

64 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: przemysł w tym rejonie będzie miał negatywny wpływ na ujęcia wody pitnej oraz 
środowisko naturalne.. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

65 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 488/48, 488/54, X  Część terenów  U/P 
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przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Proponowana strefa przesyłowa jest zlokalizowana zbyt blisko strefy mieszkaniowej. 
Przemysł w tym rejonie będzie miał negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

częściowo zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

66 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Proponowana strefa przesyłowa (P/U) jest zlokalizowana zbyt blisko strefy 
mieszkaniowej. Poza tym zabudowa przemysłowa jest nieodpowiednia dla historycznej zabudowy 
wiejskiej wsi Gościcino. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

67 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Proponowana strefa przemysłowa znajduje się zbyt blisko zabudowań domów. 
Wpłynie negatywnie na środowisko naturalne, znajduje się tu wiele ptaków i zwierząt. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

68 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: przemysł w tym rejonie będzie miał negatywny wpływ na ujęcia wody pitnej oraz 
środowisko naturalne.. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

69 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: przemysł w tym rejonie źle wpłynie na środowisko naturalne oraz jest zbyt blisko 
strefy mieszkaniowej. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

70 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: przemysł w tym rejonie źle wpłynie na środowisko naturalne oraz ulokowany jest 
zbyt blisko domów jednorodzinnych. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 
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obr. Gościcino 

71 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: projektowanie strefy przemysłowej w bezpośredniej odległości od zabudowy 
jednorodzinnej jest niedopuszczalne. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

72 23.06.2021 - Zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Według opisu symbol U/P mogą być fabryki produkcyjne w proponowanej strefie. 
Mieszkańcy już mają dość hałasu od firmy produkcyjnej „LIBET” i fetoru z gminnej zlewni ścieków 
oraz niebezpieczeństwa na wąskich drogach od szambiarek. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

73 23.06.2021 - Wnoszę o usunięcie z Studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy 
Granicy” strefy przemysłowej oznaczonej symbolem U/P na tereny usług i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej symbolem U/MN na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Proponowana strefa przemysłowa (symbol (U/P) jest zbyt blisko domów 
jednorodzinnych (ul. Malinowa, ?Jagodowa, Jeżynowa, Brzozowa). Oddziaływanie infrastruktury 
przemysłowej ma negatywny wpływ na zycie mieszkańców i zwierząt. Czy gmina uczy się na 
błędach (LIBET)? 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

74 23.06.2021 - Usunięcie w Studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej na w/w działkach. 
Uzasadnienie: proponowana strefa przemysłowa jest zbyt blisko działki nr 489/36, na której 
powstaje dom jednorodzinny (obie te działki dzieli wyłącznie droga). Symbol U/P oznacza iż strefa 
przemysłowa pogorszy komfort życia mojej rodziny oraz spowoduje spadek wartości 
nieruchomości. Na chwilę obecną gminna zlewnia ścieków jest już wystraczająco uciążliwa.  
 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

75 23.06.2021 - Wnoszę o usunięcie z studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy 
Granicy” strefy produkcyjno-przemysłowej symbol U/P na w/w działkach i zmienić przeznaczenie 
na usługi nieuciążliwe (lub) zabudowa mieszkaniowa 
Uzasadnienie: Nowa proponowana strefa produkcji jest zbyt blisko lasu. Jeśli ten plan zostanie 
zatwierdzony duża ilość zwierząt będzie zmuszona do opuszczenia miejsca zamieszkania z powodu 
braku bezpieczeństwa. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

76 23.06.2021 - Wnoszę o usunięcie z studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy 
Granicy” strefy przemysłowej symbol U/P na w/w działkach i zmienić na usługi nieuciążliwe i/lub 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 



Strona 16 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 
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Uzasadnienie: Strefa ta jest zbyt blisko domów jednorodzinnych ulic Malinowej, Jagodowej, 
Jeżynowej i Brzozowej. Ponadto znajdują się tu także dwa ujęcia wody pitnej z której korzysta 
gmina. Co raz bardziej niszczone jest środowisko naturalne co niekorzystnie wpływa na cały 
ekosystem. Żyje tu wiele chronionych gatunków zwierząt ptaków i roślin. 

488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

77 23.06.2021 - Wnoszę o usunięcie z studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy 
Granicy” strefy przemysłowej symbol U/P na w/w działkach i zmienić na usługi nieuciążliwe i/lub 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
Uzasadnienie: Strefa ta jest zbyt blisko domów jednorodzinnych ulic Malinowej, Jagodowej, 
Jeżynowej i Brzozowej. Ponadto znajdują się tu także dwa ujęcia wody pitnej z której korzysta 
gmina. Co raz bardziej niszczone jest środowisko naturalne co niekorzystnie wpływa na cały 
ekosystem. Żyje tu wiele chronionych gatunków zwierząt ptaków i roślin. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

78 23.06.2021 - Wnoszę o usunięcie z studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy 
Granicy” strefy przemysłowej symbol U/P na w/w działkach i zmienić na usługi nieuciążliwe i/lub 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
Uzasadnienie: nowa proponowana strefa produkcji jest zbyt blisko mojego domu. Jeśli ten plan jest 
zatwierdzony będę się ubiegał o grube odszkodowanie, inni właściciele domów i działek również. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

79 23.06.2021 - Przeznaczenie w/w terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą do 9 m 
wysokości budynków z dopuszczeniem usług związanych z obsługą mieszkańców ,handel, 
gastronomia, rzemiosło nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Tereny te, podobnie jak sąsiednie oraz tereny sąsiedniej gminy były w mpzp 
przewidziane pod zabudowę mieszkaniową o charakterze wiejskim odpowiednim dla Gościcina. 

488/48, 488/26, 
488/54, 488/63, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

80 23.06.2021 - Likwidację z studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej symbol U/P na w/w działkach i zmienić na usługi nieuciążliwe i/lub zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 
Uzasadnienie: projektowanie strefy produkcyjnej przy mieszkalnej uważam za niedopuszczalne, 
również teren ten jest domem wielu zwierząt. 

488/48, 488/54, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

81 23.06.2021 - usunięcie z studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie są dwa ujęcia pitnej wody 
dla mieszkańców gminy. Zbyt blisko zabudowań domów jednorodzinnych. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

82 23.06.2021 - Usunięcie z studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
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Uzasadnienie: Proponowana strefa przemysłowa jest zbyt blisko zabudowań domów 
jednorodzinnych przy ul. Malinowej, Jagodowej, Jeżynowej i Brzozowej. Studium nie uwzględnia 
faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44 
obr. Gościcino 

mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

83 23.06.2021 - Usunięcie z studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
przemysłowej na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/33, 488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: Proponowana strefa przemysłowa jest zbyt blisko zabudowań domów 
jednorodzinnych przy ul. Malinowej, Jagodowej, Jeżynowej i Brzozowej. Studium nie uwzględnia 
faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa ujęcia pitnej wody dla mieszkańców gminy. 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

84 23.06.2021 - Usunięcie z studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
produkcyjno-przemysłowej symbol U/P na w/w działkach i zamienić przeznaczenie na usługi 
nieuciążliwe i/lub zabudowa mieszkaniowa. 
Uzasadnienie: Projektowanie strefy produkcyjnej w bliskiej zabudowie mieszkaniowej otoczonej 
piękną przyrodą, gdzie bytują dzikie zwierzęta, które są co raz rzadziej widziane, jest absurdalne i 
niedopuszczalne. Okolica jest bogata przyrodniczo, mieszka tu dużo młodych rodzin z małymi 
dziećmi. Mamy nadzieję je wychować w ciszy i spokoju. 

488/48, 488/54, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

85 23.06.2021 - Wnoszę o usunięcie z studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy 
Granicy” strefy produkcyjno-przemysłowej symbolem U/P na w/w działkach i zamienić 
przeznaczenie na usługi nieuciążliwe i (lub) zabudowa mieszkaniowa. 
Uzasadnienie: niedopuszczalne jest projektowanie strefy produkcyjnej otoczonej w bezpośredniej 
odległości zabudową, która powstała i powstaje na podstawie aktualnie obowiązującego planu 
zabudowy. 

488/39, 488/63, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

86 23.06.2021 - Wnoszę o usunięcie z studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy 
Granicy” strefy produkcyjno-przemysłowej symbolem U/P na w/w działkach i zamienić 
przeznaczenie na usługi nieuciążliwe i (lub) zabudowa mieszkaniowa. 
Uzasadnienie: niedopuszczalne jest projektowanie strefy produkcyjnej otoczonej w bezpośredniej 
odległości zabudową, która powstała i powstaje na podstawie aktualnie obowiązującego planu 
zabudowy. 

488/48, 488/54, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

87 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wniosek do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 488/62, 488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 488/37, 488/44 położone w Gościcinie, proszę o uwzględnienie ich w 
przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o usunięcie z studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy 
Granicy” strefy przemysłowej symbolem U/P na działkach 488/48, 488/54, 488/39, 488/63, 
488/62, 488/25, 488/61, 488/60, 488/59, 488/37, 488/44. 
Uzasadnienie: 

1. Proponowana strefa przemysłowa (symbol U/P) jest zbyt blisko zabudowań domów 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/25, 
488/61, 488/60, 
488/59, 488/37, 

488/44, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 
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jednorodzinnych przy ul. Malinowej, Jagodowej, Jeżynowej i Brzozowej. Przecież cała to 
dzielnica składa się z działek budowlanych i domów. Na mapie studium przedstawionej 
w Urzędzie Gminy jest tylko brązowy kolor w tym rejonie, jakoby jest to ziemia pusta, 
nie widać, że tam są drogi i domy. 

2. Studium nie uwzględnia faktu, że w proponowanej strefie przemysłowej są dwa ujęcia 
pitnej wody dla mieszkańców. 

3. W obecnej formie w studium są domy do wyburzenia na ul. Brzozowej w proponowanej 
strefie przemysłowej. Jeden dom jest zabytkowy i drugi został zbudowany niedawno za 
pieniądze z budżetu gminy. Czy to nie jest przykład niegospodarności? 

4. Negatywny efekt na naturalne środowisko jest trudny do zaakceptowania. W tym 
rejonie mieszka wiele zwierząt i ptaków. 

5. Według opisu symbolu U/P mogą być fabryki produkcyjne w proponowanej strefie. 
Mieszkańcy już mają dość hałasu od firmy produkcyjnej „LIBET” i fetoru z gminnej 
zlewni ścieków oraz niebezpieczeństwa na wąskich drogach od szambiarek. 

88 30.06.2021 - Wnoszę o usunięcie ze studium planu zagospodarowania Gościcino „Przy Granicy” strefy 
produkyjno-przemysłowej i zmianę na usługi nieuciążliwe lub (i) zabudowa mieszkaniowa. 
Uzasadnienie: Niedopuszczalne jest projektowanie strefy produkcyjnej w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, która powstała i powstaje w oparciu o obowiązujący plan 
zagospodarowania. 

488/39, 488/63, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

89 30.06.2021 - Wnoszę o usunięcie ze studium planu zagospodarowania strefy produkcyjno-przemysłowej – 
Gościcino „Przy Granicy” i zmienić na usługi nieuciążliwe i (lub) zabudowa mieszkaniowa. 
Uzasadnienie: projektowana strefa produkcyjna jest otoczona w bezpośredniej odległości 
zabudową mieszkalną, która powstała i nadal powstaje – niedopuszczalne jest takie bezpośrednie 
sąsiedztwo.  

488/48, 488/54, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

90 30.06.2021 - Przychylam się do wniosku mieszkańców  w obrębie ul. Kochanowskiej o nie ujmowanie tego 
terenu pod przemysł uciążliwy. 
Uzasadnienie: okolica w obrębie ul. Kochanowskiej jest obszarem chronionym przyrodniczo i 
inwestycje przemysłowe będą zagrażały przyrodzie oraz hałas spowodowany produkcją będzie 
zakłócał życie mieszkańców. 

Rejon ul. 
Kochanowskiej, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

91 30.06.2021 - Kierując się dobrem mieszkańców przychylam się do większości wniosków, aby w.w. teren nie był 
terenem przemysłowym uciążliwym 

488/48, 488/54, 
488/39, 488/63, 
488/62, 488/33, 
488/25, 488/61, 
488/60, 488/59, 
488/37, 488/44, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

92 30.06.2021 - Wnoszę o zostawienie dotychczasowego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu tereny 120/1, 1333/10, X  Zlikwidowano teren 
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zabudowy jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe dla mieszkańców. 
Uzasadnienie: Proponowane w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

obr. Gościcino częściowo U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

93 21.06.2021 - Wnoszę o odrzucenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 120/1 i 251/11 przy ul. Wiejskiej w Gościcinie. 
Uzasadnienie: Nie wyrażam zgody na przeznaczenie w/w działek na działalność usługowo-
przemysłową. Pogorszy to komfort życia okolicznych mieszkańców, znacznie zmniejszy się 
bezpieczeństwo na okolicznych ulicach (głównie dzieci), zwiększy się natężenie ruchu, głównie 
tirów, których w tej okolicy już mamy nadmiar. Ponad to uciążliwe będą wszystkie czynności 
związane z funkcjonowaniem fabryk, które mają tam docelowo powstać. 

120/1, 251/11, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

94 30.06.2021 - Wnoszę o pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego na tym miejscu tereny 
zabudowy jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: proponowana w tym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

95 30.06.2021 - Wnoszę o pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego na tym miejscu tereny 
zabudowy jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
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Uzasadnienie: proponowana w tym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

96 30.06.2021 - Sprzeciwiam się z przeznaczeniem działki na tereny przemysłowe oznaczone symbolem P,U w 
Projekcie Studium. 
Uzasadnienie: Działka 120/1 w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest oznaczona symbolem 
11MN,U oraz 01R. Po obu stronach drogi tej działki jest intensywna zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz zabudowa wielorodzinna (osiedle ORLEX). Wnioskuję do Projektu Studium o 
przekształcenie części działki o symbolu 01.R (tereny rolnicze) na tereny rolnicze z możliwością 
lokalizacji rozproszonej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych o symbolu 22.R/RM 

120/1, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

97 30.06.2021 - Sprzeciwiam się z przeznaczeniem działki na tereny przemysłowe oznaczone symbolem P,U w 
Projekcie Studium. 
Uzasadnienie: działka 185 jest położona przy intensywnie powstającej zabudowie mieszkaniowej. 
Wnioskuję do projektu studium o przekształcenie działki 185 z terenu rolniczego (o1.R) na tereny 
rolnicze z możliwością lokalizacji rozproszonej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. 

185, obr. Gościcino X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

98 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
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działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

99 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

100 30.06.2021 - Wnoszę o pozostawienie dotychczasowego planu zagospodarowania „Przy Granicy” w Gościcinie 
Uzasadnienie: okolice rozbudowują się. Duży potencjał zabudowy jedno i wielorodzinnych. 
Ochrona zdrowia, środowiska. 

120/1, 255/11, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

101 30.06.2021 - Utrzymanie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscy tereny zabudowy 
jednorodzinnej raz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana zmiana w nowym projekcie studium obecnych terenów na strefę 
przemysłową działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. (nieczytelne) zmiany 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
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przyczynią się do obniżenia wartości naszych nieruchomości. zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

102 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

103 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

104 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
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Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

105 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

106 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowany projekt na szkodę mieszkańców. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

107 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
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pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

108 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców, ich zdrowia oraz stanu środowiska, wbrew rozwojowi 
zrównoważonego. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

109 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. Działkę 241/93 kupiliśmy stosunkowo 
niedawno (2017 r.) i jednym z kryteriów wyboru miejscowości była spokojna, zielona okolica co 
gwarantuje plan miejscowy. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

110 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
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wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

111 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

112 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

113 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
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do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

114 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców, ich zdrowia oraz stanu środowiska, wbrew rozwojowi 
zrównoważonego. 

120/1, 1333/10, 
1323/8 obr. 

Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

115 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

116 30.06.2021 - Wnoszę o pozostawienie planu zagospodarowania „Przy Granicy” w Gościcinie. 
Uzasadnienie: przy zakupie działki budowlanej w planie zagospodarowania nie było strefy 
przemysłowej. Dbajmy razem o środowisko, zdrowie i wspólne dobro, wartość nieruchomości oraz 
komfort życia obecnych właścicieli nieruchomości znacząco spadnie. 

120/1, 251/11, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
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istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

117 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

118 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

119 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
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projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

120 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

121 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

122 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
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Uwagi 
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uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

123 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

124 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

125 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
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wniosek nie- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

wysokiego napięcia. 

126 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

127 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

128 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

129 30.06.2021 - Pozostawienie aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu teren zabudowy 
jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe. 
Uzasadnienie: Proponowana w nowym projekcie studium zmiana terenów na strefę przemysłową 
działać będzie na szkodę mieszkańców oraz środowiska. 

120/1, 1333/10, 
obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

130 30.06.2021 - Wnoszę o pozostawienie dotychczasowego planu zagospodarowania „Przy Granicy” w Gościcinie. 
Uzasadnienie: jest to niebezpieczne działanie na szkodę zdrowia oraz środowiska. Poprzedni plan 
zagospodarowania nie zawierał stref przemysłowych. Przy takim potencjalne najlepszym 
rozwiązaniem byłaby zabudowa jedno lub wielorodzinna obejmująca lokale usługowo-handlowe. 

120/1, 251/11, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

131 30.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działką nr 120/1 ; 1333/10; 248; 240/5; 1291; 241/96; 247/1; 251/8; 
251/10; 251/11; 1293; 183; 184; 185; 186; 187/1; 188/1; 189; 1295; 202; 203; 204; 205; 252/2; i 
pozostałe położone w okolicach ulicy Wiejskiej oraz ulic Cichej, Siedliskowej , Rumiankowej, 
Bzowej, Gruszkowej, Jabłoniowej, Śliwkowej, położone przy ulicy Wiejskiej w miejscowości 
Gościcino, proszą o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: Nie przekształcanie wskazanych działek na „Tereny zabudowy produkcyjnej, 
magazynowej, usługowej" (U/P) a wyznaczenie w tej okolicy Gościcina zabudowy jednorodzinnej z 
drobnymi usługami, które nie bądą w żadnym stopniu uciążliwe dla mieszkańców i środowiska oraz 
terenów zielonych i rolniczych. 
Uzasadnienie: Sprzeciwiam się planom Gminy dotyczących przekształcanie wskazanych działek na 
„Tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej, usługowej" (U/P) z uwagi na negatywne 
oddziaływanie na dobro mieszkańców okolicznych terenów oraz środowisko naturalne. 

nr 120/1 ; 1333/10; 
248; 240/5; 1291; 

241/96; 247/1; 
251/8; 251/10; 

251/11; 1293; 183; 
184; 185; 186; 

187/1; 188/1; 189; 
1295; 202; 203; 
204; 205; 252/2, 

obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 
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Zależy mi na zachowaniu charakteru tej okolicy. Jest to idealne miejsce na wyznaczenie w tej 
okolicy Gościcina zabudowy jednorodzinnej z drobnymi usługami, które nie będą w żadnym 
stopniu uciążliwe dla mieszkańców i środowiska oraz terenów zielonych i rolniczych. Ta część 
Gościcina w ostatnich latach bardzo prężnie zaczyna się rozwijać pod względem zabudowy 
mieszkaniowej. Powstało wiele nowych domów jednorodzinnych - z miesiąca na miesiąc przybywa 
kolejnych. Jest to ludność z całego Trójmiasta. Widać duże zainteresowanie tymi terenami pod 
względem mieszkaniowym. Na tym terenie widnieją liczne ścieżki piesze (oznaczone jako „Ścieżki 
piesze (edukacyjne, turystyczne, itp.)", które po zmianie zagospodarowania całkowicie przestaną 
istnieć. Dużym atutem okolicy jest przebiegająca rzeka Bolszewka oraz tereny zielone, które dają 
ogromny potencjał do wykorzystania tego terenu (np. „ścieżki zdrowia", szlaki rowerowe itp.). 
Przekształcenie okolicznych terenów w strefę U/P całkowicie pozbawi Gościcino tej szansy. 
Ewentualne zanieczyszczenia do wód opadowych ze strefy U/P, które spływać będą do rzeki 
Bolszewki (znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie przy planowanej strefie U/P i ma dobry 
potencjał ekologiczny) na pewno nie pozostaną bez konsekwencji dla środowiska. Na terenach 
tych można obecnie spotkać wiele gatunków dzikich zwierząt i chronionych ptaków, między innymi 
żurawi, które lęgną się w okolicznych bagnach. Przekształcenie terenu w proponowaną strefę U/P 
doprowadzi do zakłócenie bytowania oraz lęgu żurawi. 
Przekształcenie obszaru na tereny U/P i dalsze konsekwencje tego działania z całą pewnością 
zniszczą charakter i szanse na zagospodarowanie tego miejsca w przyjaźniejsze dla mieszkańców i 
środowiska. 

132 30.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 120/1 ; 1333/10; 248; 240/5; 1291; 241/96; 247/1; 251/8; 
251/10; 251/11; 1293; 183; 184; 185; 186; 187/1; 188/1; 189; 1295; 202; 203; 204; 205; 252/2; i 
pozostałe położone w okolicach ulicy Wiejskiej oraz ulic Cichej, Siedliskowej , Rumiankowej, 
Bzowej, Gruszkowej, Jabłoniowej, Śliwkowej, położone przy ulicy Wiejskiej w miejscowości 
Gościcino, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: Nie przekształcanie wskazanych działek na „Tereny zabudowy produkcyjnej, 
magazynowej, usługowej" (U/P) a wyznaczenie w tej okolicy Gościcina zabudowy jednorodzinnej z 
drobnymi usługami, które nie będą w żadnym stopniu uciążliwe dla mieszkańców i środowiska oraz 
terenów zielonych i rolniczych. 
Uzasadnienie: Sprzeciwiam się planom Gminy dotyczących przekształcanie wskazanych działek na 
„Tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej, usługowej" (U/P) z uwagi na negatywne 
oddziaływanie na dobro mieszkańców okolicznych terenów oraz środowisko naturalne. 
Zależy mi na zachowaniu charakteru tej okolicy. Jest to idealne miejsce na wyznaczenie w tej 
okolicy Gościcina zabudowy jednorodzinnej z drobnymi usługami, które nie będą w żadnym 
stopniu uciążliwe dla mieszkańców i środowiska oraz terenów zielonych i rolniczych. Ta część 
Gościcina w ostatnich latach bardzo prężnie zaczyna się rozwijać pod względem zabudowy 
mieszkaniowej. Powstało wiele nowych domów jednorodzinnych - z miesiąca na miesiąc przybywa 
kolejnych. Jest to ludność z całego Trójmiasta. Widać duże zainteresowanie tymi terenami pod 

120/1 ; 1333/10; 
248; 240/5; 1291; 

241/96; 247/1; 
251/8; 251/10; 

251/11; 1293; 183; 
184; 185; 186; 

187/1; 188/1; 189; 
1295; 202; 203; 
204; 205; 252/2, 

obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 
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względem mieszkaniowym. Na tym terenie widnieją liczne ścieżki piesze (oznaczone jako „Ścieżki 
piesze (edukacyjne, turystyczne, itp.)", które po zmianie zagospodarowania całkowicie przestaną 
istnieć. Dużym atutem okolicy jest przebiegająca rzeka Bolszewka oraz tereny zielone, które dają 
ogromny potencjał do wykorzystania tego terenu (np. „ścieżki zdrowia", szlaki rowerowe itp.). 
Przekształcenie okolicznych terenów w strefę U/P całkowicie pozbawi Gościcino tej szansy. 
Ewentualne zanieczyszczenia do wód opadowych ze strefy U/P, które spływać będą do rzeki 
Bolszewki (znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie przy planowanej strefie U/P i ma dobry 
potencjał ekologiczny) na pewno nie pozostaną bez konsekwencji dla środowiska. Na terenach 
tych można obecnie spotkać wiele gatunków dzikich zwierząt i chronionych ptaków, między innymi 
żurawi, które lęgną się w okolicznych bagnach. Przekształcenie terenu w proponowaną strefę U/P 
doprowadzi do zakłócenie bytowania oraz lęgu żurawi. 
Przekształcenie obszaru na tereny U/P i dalsze konsekwencje tego działania z całą pewnością 
zniszczą charakter i szanse na zagospodarowanie tego miejsca w przyjaźniejsze dla mieszkańców i 
środowiska. 
 

133 29.06.2021 - Wnoszę o pozostawienie założeń aktualnego planu miejscowego ustalającego w tym miejscu 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją usług, siedlisk oraz roli i terenów 
zielonych. 
Uzasadnienie: Składamy zbiorcze (wspólne) uzasadnienie – składamy w załączniku w ilości 6 szt. 

Obszar w rejonie ul. 
Wiejskiej, Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

134 18.06.2021 - 1. Anulowanie drogi przy rozlewisku 03KDL (wg projektu studium)  
2. poszerzenie drogi Antoniego Grotha 

Uzasadnienie: 
1. z powodu olbrzymiego bogactwa przyrodniczego i ochrony 
2. bezpieczny dojazd do działek 

670/4, obr. 
Gościcino (ul Przy 

granicy) 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

135 18.06.2021 - Utworzenie pasa buforowego od strony Kochanowskiej o szerokości 50 m wysokość zabudowy do 
10 m. 
Uzasadnienie: ochrona mieszkańców przed przemysłem. wcześniejszy plan zagospodarowania nie 
wskazywał przemysłu. 

691/11, obr. 
Gościcino 

(ul. Kochanowska) 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 
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136 18.06.2021 - Całkowita likwidacja przemysłu, likwidacja drogi 03KDL zmniejszenie zabudowy budynków do 10 
m. 
Uzasadnienie: Bogactwo przyrodnicze, ochrona mieszkańców 

670/4, 671/3 obr. 
Gościcino 

(ul. Kochanowska) 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

137 18.06.2021 - Utworzenie pasa buforowego od ul. Kochanowskiej o szerokości co najmniej 50 m i zmniejszenie 
wys. do 10 m. 
Uzasadnienie: Ochrona mieszkających rodzin i domów. 

691/11 obr. 
Gościcino 

(ul. Kochanowska) 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

138 18.06.2021 - Zmiana planu zagospodarowania z przemysłu na usługi i handel, wys. Zabudowy do 10 m. 
Uzasadnienie: 
Ochrona mieszkańców i budynków mieszkalnych przed przemysłem uciążliwym. Co nam 
zagwarantuje spokojne życie. 

691/11, obr. 
Gościcino 

(ul. Kochanowska) 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

139 18.06.2021 - Zlikwidowanie przemysłu i mniejsza zabudowa do 10 m. 
Uzasadnienie: obfita w rośliny i zwierzęta przyroda ochrania mieszkańców obecnie teren rolny 
położony na wzgórzu. 

670/4, 671/3, obr. 
Gościcino 

(ul. Kochanowska) 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

140 17.06.2021 - W związku z możliwością wniesienia uwag i wniosków do procedowanej zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo, zwracam się z 
uprzejmą prośbą o uwzględnienie w Studium możliwości zabudowy hal magazynowych (inaczej 
definiując przedmiot – zabudowy przemysłowej) na terenie działki nr 671/3 obręb Gościcino. 
Zgodnie z wyłożonym do wglądu projektem Studium dla w/w działki zakłada możliwość zabudowy 
usługowej, jednakże, wedle naszej oceny, bez jasnego określenia możliwości dopuszczenia 
realizacji inwestycji, polegającej na budowie hal magazynowych czy produkcyjnych. 
Po przeciwnej stronie drogi zlokalizowana jest produkcja betonu. W okolicy przedmiotowej działki 
nie istnieją żadne zabudowania, które mogłyby kolidować z przyszłą zabudową halami 
magazynowymi. Ponadto działka nr 671/3 jest wystarczających rozmiarów, aby w przyszłości 
można było wykorzystać ją pod budowę usług przemysłowych. Na terenie działki nr 671/3 w 
Gościcinie mam zamiar w przyszłości wybudować budynki hal magazynowych związanych z 
logistyką transportu. Inwestycja ta nie jest objęta wykazem przedsięwzięć mogących znacząco lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym wnoszę o zmianę zapisów 
proponowanego Studium w ten sposób, aby dopuszczalne były usługi w w/w zakresie. Parametry 
techniczne działki nr 671/3 pozwalają na tego typu inwestycję. Ponadto umożliwienie realizacji 

671/3 obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 
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zabudowy hal magazynowych związanych z logistyką spowoduje, iż potencjalni inwestorzy chętnie 
ulokują swoje firmy w Gminie Wejherowo na tym konkretnie terenie. 

141 18.09.2021 - Wnoszę o zmniejszenie maksymalnej wysokości zabudowy do 10 m. Utworzenie pola buforowego 
o szerok. 50 m. 
Uzasadnienie: Zabezpieczenie istniejących domów i ochrona przed skutkami przemysłu. 
uwzględnienie wysokiego położenia terenu. 

691/11 obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

142 18.06.2021 - Oznaczenie terenów zielonych, lasu i rozlewiska jako tereny objęte ochroną. 
Uzasadnienie: Siedliska żurawi, czapli, bogactwo ornitologiczne i roślinne. 

670/4, 671/3 obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

143 18.06.2021 - Wnoszę o anulowanie przemysłu i zmniejszenie wysokości budynków. utworzenie pasa 
buforowego. 
Uzasadnienie: Zabudowa (nieczytelne) inna niż plany; tereny bogate przyrodniczo, (nieczytelne) 
mieszkańców, pagórkowate usytuowanie terenu (rozwinięcie uzasadnienia w dołączonym piśmie) 

670/4, 671/3 obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

144 18.06.2021 - Wnoszę o zmianę planu zagospodarowania dla 691/11. Utworzenie pasa buforowego i 
zmniejszenie wysokości budynków. 
Uzasadnienie: ochrona istniejących w sąsiedztwie domostw i rodzin. Usytuowanie terenu (opis 
uzasadnienia w dołączonym piśmie). 

691/11, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

145 23.06.2021 - Wnoszę o usunięcie z studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie „Przy 
Granicy” strefy produkcyjno-przemysłowej symbolem U/P i pozostawić istniejące przeznaczenie w 
obowiązującym planie zagospodarowania czyli tereny zielone. 
Uzasadnienie: teren ten jest przedmiotem postępowania administracyjnego związanego z 
samowolą budowlaną. Postępowanie prowadzi PINB w Wejherowie sygn.. PINB-III-0934/2/13. 
Zmiana na symbol U/P zalegalizowałaby łamanie prawa.. 

691/3, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

146 23.06.2021 - Wnoszę o całkowite usunięcie w studium planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie 
„Przy Granicy” proponowanej drogi symbol 03KDL 
Uzasadnienie: teren ma wybitnie walory przyrodnicze oraz pełni ważną funkcję retencyjną i jako 
taki powinien być chroniony, a nie niszczony przez budowę drogi, która nie ma istotnego 
znaczenia. 

670/4, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

147 30.06.2021 - Wnoszę o usunięcie ze studium planu zagospodarowania w Gościcinie „Przy Granicy” 
proponowanej drogi symbol 03KDL. 

670/4, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
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Uzasadnienie: Teren ma wybitne walory przyrodnicze oraz pełni ważną funkcję retencyjną i jako 
taki powinien być chroniony, a nie niszczony poprzez budowanie drogi, która nie ma istotnego 
znaczenia. 

najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

148 30.06.2021 - Wnoszę o usunięcie ze studium planu zagospodarowania w Gościcinie „Przy Granicy” strefy 
produkcyjnej i pozostawienia istniejącego przeznaczenia czyli tereny zielone 
Uzasadnienie: Teren jest przedmiotem postepowania administracyjnego związanego z samowolą 
budowlaną Sygn. PINB-III-0934/2/13. Zmiana przeznaczenia oznaczałaby legalizowanie łamania 
prawa. 

691/3, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 

149 30.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 251/8, położoną przy ulicy Wiejskiej w miejscowości Gościcino, 
proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie . 
Jako właściciel działki 251/8 wnoszę o pozostawienie tego terenu jako terenu rolniczego z 
możliwością lokalizacji rozproszonej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych (R/RM) 
zgodnie z ustawą nr XLVI 11/555/2018 z dnia 17 października 2018 roku Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina „Przy granicy" w Gminie 
Wejherowo 
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018.11.23, poz. 4605). 
Wnoszę również o zaniechanie próby przekształcenia w Projekcie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego okolicznych działek w rejonie „Przy granicy" na 
terenie Gminy Wejherowo w tereny przeznaczone pod przemysł i pozostawienie tych terenów 
zaklasyfikowanych zgodnie z obowiązującym obecnie miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
Uzasadnienie: 
Działkę 251/8 nabyłam wraz z mężem w roku 2016. Inwestycja ta została poprzedzona przez nas 
szczegółowym wywiadem dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania, który był dla nas 
istotny ze względu na planowaną działalność. Braliśmy również czynny udział w procesie 
planowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w roku 2018, kiedy to 
uchwalono dla naszego terenu możliwość zabudowy rozproszonej zagrodowej. Został wtedy 
uwzględniony nasz wniosek, w którym przedstawiliśmy projekt planowanej przez nas inwestycji - 
siedliska agroturystycznego. Od tamtej pory nasze plany nie uległy zmianie i konsekwentnie 
realizujemy nasze zamierzenia. W czerwcu bieżącego roku otrzymaliśmy zgodę na rozpoczęcie 
pierwszego etapu naszej inwestycji -budynku mieszkalnego jednorodzinnego w budowie 
zagrodowej. Kolejnymi etapami ma być m.in. budowa budynku gospodarczego, stajni na potrzeby 
planowanej stadniny koni oraz budynków na cele agroturystyczne. Ponieśliśmy już znaczne koszty 
związane z realizacją naszego przedsięwzięcia. 
Teren, o którym mowa, jest bardzo bogaty i zróżnicowany przyrodniczo a jednocześnie znajduje się 
w bliskiej odległości od miasta. Jest to miejsce wręcz idealne dla planowanej przez nas działalności 

251/8 Gościcino X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 
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agroturystycznej. Przeznaczenie tego terenu pod przemysł jest wg mojej opinii nie do przyjęcia, z 
mojego punktu widzenia jak i z punktu widzenia innych mieszkańców tej okolicy (ulicy Wiejskiej, 
Cichej, Siedliskowej, Rumiankowej, Bzowej, Gruszkowej, Jabłoniowej czy Śliwkowej). Strefa 
przemysłowa narazi mieszkańców okolicy oraz cały ekosystem na liczne zagrożenia. Na 
opisywanych terenach znajduje się korytarz ekologiczny rangi subregionalnej i lokalnej dla 
zwierząt; cieki wodne, tereny podmokłe, zalesienia oraz inne zadrzewienia, które zgodnie z 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego podlegają bezwzględnemu zachowaniu. 
Są tu siedliska wielu gatunków zwierząt, również chronionych. Ponadto w projekcie studium nie 
uwzględniono terenów biologicznie czynnych, które przeznaczone są do bezwzględnego 
zachowania (oznaczone jako teren 02.ZN). 

150 30.06.2021 - Wnoszę o zmianę projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania U/P na 
zabudowę mieszkaniową lub powstanie pięknego osiedla domków jednorodzinnych ponieważ 
widoki na około są bardzo ładne. 
Uzasadnienie: nie zgadzam się z przeznaczeniem mojej działki na teren usługowo przemysłowy z 
uwagi działki przeznaczyć chcę dla dzieci, które są pierwszymi dziedziczącymi właścicielami po 
dziadkach i pradziadkach a obecnie po rodzicach. 

265/1, obr. 
Gościcino 

 
 

X Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia 

151 30.06.2021 - Po zapoznaniu się z treścią i rysunkiem projektu opracowanego Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo zgłaszam następujące uwagi: 
Działka nr 251/10 położona w Gościcinie przy ul. Wiejskiej w aktualnym Planie Zagospodarowania 
Gościcina oznaczona symbolem 22R/RM przeznaczona jest pod rozproszoną zabudowę siedliskami 
rolniczymi. Graniczy ona z terenami rolniczymi i z pobliskimi terenami intensywnej zabudowy 
mieszkalnej. Teren ten, pomimo różnego przeznaczenia przylega do ul. Wiejskiej o charakterze 
drogi osiedlowej łączącej ją z pozostałą częścią zabudowy mieszkalnej Gościcina. 
W opracowaniu Studium Zagospodarowania oznaczono je symbolem U/P przeznaczając je pod 
zabudowę usługową lub produkcyjno- magazynową. 
Przeznaczając      wspomnianą      działkę      na      teren      przemysłowy nie uwzględniono 
istotnych, dyskwalifikujących ją jako takie uwarunkowań. Są nimi: 
• położenie w pobliżu intensywnej zabudowy mieszkalnej -nieuniknione uciążliwości 
wiążące się z zabudową przemysłowo -magazynową to hałas i zwiększony ruch pojazdów o dużych 
gabarytach na drodze przy której zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna. 
• położenie przy ulicy Wiejskiej o charakterze drogi osiedlowej - drogi wzdłuż której 
rozwija się zabudowa o przeznaczeniu mieszkalnym, zarówno jednorodzinnym jak i 
wielorodzinnym. 

251/10, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, wnioskuję o zmianę projektowanego w Studium przeznaczenia 
terenu wymienionej działki pod zabudowę siedliskową i mieszkalną. Wszystkie przytoczone 
argumenty dyskwalifikujące ją jako teren przemysłowy, są jednocześnie argumentami 
przemawiającymi za przeznaczeniem jej właśnie na te cele . 
• Duże zróżnicowanie wysokościowe terenu - tereny o dużym spadku można przeznaczyć 
na osiedlowe tereny zielone, będące korzystnym urozmaiceniem krajobrazu i jednocześnie 
miejscami rekreacji dla mieszkańców. Tereny o łagodniejszym zachyleniu, pod zabudową 
mieszkaniową, wprowadzą korzystne jej urozmaicenie. 
• Położenie w pobliżu intensywnej zabudowy mieszkalnej - omawiany teren w sposób 
naturalny jest preferowany do przedłużenia zabudowy mieszkalnej. Zachowując ciągłość zabudowy 
wiejskiej. 
• Położenie przy ulicy Wiejskiej o charakterze drogi osiedlowej - droga wzdłuż której 
rozwija się zabudowa o przeznaczeniu mieszkalnym, w sposób naturalny preferuje wspomniany 
teren do przeznaczenia pod zabudowę mieszkalną. Niezbędna infrastruktura może powstać jako 
przedłużenie istniejącej. 

152 30.06.2021 - Po zapoznaniu się z treścią i rysunkiem projektu opracowanego Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo zgłaszam następujące uwagi: 
Działka nr 251/11 położona w Gościcinie przy ul. Wiejskiej w aktualnym Planie Zagospodarowania 
Gościcina oznaczona symbolem 22R/RM przeznaczona jest pod rozproszoną zabudowę siedliskami 
rolniczymi. Graniczy ona z terenami rolniczymi i z pobliskimi terenami intensywnej zabudowy 
mieszkalnej. Teren ten, pomimo różnego przeznaczenia przylega do ul. Wiejskiej o charakterze 
drogi osiedlowej łączącej ją z pozostałą częścią zabudowy mieszkalnej Gościcina. 
W  opracowaniu  Studium  Zagospodarowania  oznaczono je  symbolem U/P przeznaczając je pod 
zabudowę usługową lub produkcyjno- magazynową. 
Przeznaczając      wspomnianą      działkę      na      teren      przemysłowy nie uwzględniono 
istotnych, dyskwalifikujących ją jako takie uwarunkowań. Są nimi: 
• położenie w pobliżu intensywnej zabudowy mieszkalnej -nieuniknione uciążliwości 
wiążące się z zabudową przemysłowo -magazynową to hałas i zwiększony ruch pojazdów o dużych 
gabarytach na drodze przy której zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna. 
• położenie przy ulicy Wiejskiej o charakterze drogi osiedlowej - drogi wzdłuż której 
rozwija się zabudowa o przeznaczeniu mieszkalnym, zarówno jednorodzinnym jak i 
wielorodzinnym. 
  
Biorąc pod uwagę powyższe, wnioskuję o zmianę projektowanego w Studium przeznaczenia 
terenu wymienionej działki pod zabudowę siedliskową i mieszkalną. Wszystkie przytoczone 
argumenty dyskwalifikujące ją jako teren przemysłowy, są jednocześnie argumentami 
przemawiającymi za przeznaczeniem jej właśnie na te cele . 
• Duże zróżnicowanie wysokościowe terenu — tereny o dużym spadku można 
przeznaczyć na osiedlowe tereny zielone, będące korzystnym urozmaiceniem krajobrazu i 

251/11, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 
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jednocześnie miejscami rekreacji dla mieszkańców. Tereny o łagodniejszym zachyleniu, pod 
zabudową mieszkaniową, wprowadzą korzystne jej urozmaicenie. 
• Położenie w pobliżu intensywnej zabudowy mieszkalnej — omawiany teren w sposób 
naturalny jest preferowany do przedłużenia zabudowy mieszkalnej. Zachowując ciągłość zabudowy 
wiejskiej. 
• Położenie przy ulicy Wiejskiej o charakterze drogi osiedlowej - droga wzdłuż której 
rozwija się zabudowa o przeznaczeniu mieszkalnym, w sposób naturalny preferuje wspomniany 
teren do przeznaczenia pod zabudowę mieszkalną. Niezbędna infrastruktura może powstać jako 
przedłużenie istniejącej. 

153 30.06.2021 - Jako niżej podpisani, właściciele działek i mieszkańcy terenów, którego dotyczy wniosek jak i 
mieszkańcy okolicznych ulic i osiedli Gościcina, sprzeciwiamy się przeznaczeniu zaznaczonych 
terenów na cele Przemysłowe, oznaczonych symbolem P/U w Projekcie Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 
Jednocześnie wnioskujemy o zachowanie w Studium dotychczasowego przeznaczenia 
zaznaczonego terenu zgodnie z obowiązującymi ustaleniami szczegółowymi zawartymi w: 
Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina "Przy Granicy" w 
Gminie Wejherowo. Uchwała NR XLVIII/555/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 października 
2018 r. 
Tereny objęte wnioskiem oznaczone zostały w załączniku kolorem czerwonym. Jest to obszar 
wzdłuż i w okolicach ul. Wiejskiej oraz tereny w znacznej części leśne na zachód i północ od rzeki 
Bolszewka. 
Wnosimy o zachowanie na zaznaczonym terenie m.in.: (nazwy terenów i fragmenty z MPZP) 
- Terenów 02.ZN - "tereny zieleni urządzonej oraz nieurządzonej w tym zadrzewienia, 
nieużytki, tereny podmokłe, oczka i cieki wodne, zakrzaczenia rozumiane jako biotycznie czynne, 
do bezwzględnego zachowania" 
- Terenów 03.LS - "przeznaczenie terenu: tereny leśne, nie dopuszcza się wyłączania 
terenów leśnych z produkcji leśnej. Należy zachować istniejące tereny podmokłe, wody płynące (w 
tym rowy), oczka wodne i inne wody powierzchniowe występujące na tym obszarze, a planowane 
inwestycje nie mogą pogorszyć stanu technicznego tych wód. Zakazuje się prowadzenia prac 
trwale i niekorzystnie naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie, 
stosunki gruntowo - wodne." 
Wspomniane tereny leśne występują w większości na terenach o znacznych    różnicach 
wysokości, 
o dużym pochyleniu w kierunku rzeki. 
Dodatkowo przez omawiany obszar przebiega "Korytarz ekologiczny rangi subregionalnej i 
lokalnej" dla zwierząt, opisany według odrębnych przepisów. 
- Terenów 02.ZN z oznaczeniem: 
ścieżki piesze (edukacyjne, turystyczne, itp. 
Ścieżka prowadzona 
w dolinie rzeki Bolszewki, ciągnie się obok rzecznych zakoli oraz poprzez okoliczne wąwozy 

Rejon mpzp „Przy 
Granicy” 

X 
częściowo 

 Część terenów  U/P 
zlokalizowanych 
najbliżej zabudowy 
mieszkaniowej 
zmieniono na tereny 
zabudowy usługowej. 
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i lasy. Nie przypadkowo ścieżka została wpisana do obowiązującego MPZP, gdyż jest to 
wyjątkowy i cenny przyrodniczo fragment Gościcina. 
- Terenów 22.R/RM - "tereny rolne, dopuszcza się wprowadzenie rozproszonej zabudowy 
zagrodowej. Uzupełniające przeznaczenie - turystyka piesza i rowerowa, rekreacja, agroturystyka. 
- oraz pozostałych terenów takich jak np.: MN, U , 01.R, MN opisanych i zawartych W 
oznaczonym terenie a których przeznaczenie zostało wypracowane w czasie procesu uchwalania 
MPZP w październiku 2018r. 
Przeznaczenie omawianego terenu na cele przemysłowe spowoduje m.in.: 
- Protesty i sprzeciw okolicznych mieszkańców oznaczonego terenu, którzy wybrali 
Gościcino do spokojnego i zdrowego życia w pięknej przyrodniczo okolicy. 
- Chaos urbanistyczny: nowy teren przemysłowy w miejscu cennym przyrodniczo i 
krajobrazowo z dala od głównych dróg i infrastruktury, praktycznie nie połączony z inną strefą 
przemysłową - w projekcie wymazano teren biologicznie czynny, podmokły, do bezwzględnego 
zachowania (działka nr 241/96), by wykazać na nim połączenie z inną oddaloną strefą 
przemysłową). 
 
- Uciążliwość strefy przemysłowej dla okolicznych mieszkańców, domów 
jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, istniejącej oraz nowopowstającej zabudowy 
zagrodowej występującej na omawianym terenie. 
- Brak racjonalnych przesłanek ekonomicznych do przeprowadzenia prac ziemnych na 
wielką skalę, by uzyskać tereny płaskie, nadające się do celów strefy przemysłowej. Ponadto w 
obowiązującym MPZP istnieje zapis o zakazie makroniwelacji terenu (powyżej Im) 
- Zniszczenie środowiska naturalnego oraz siedlisk dla wielu gatunków zwierząt, w tym 
chronionych. Występują tu m.in.: duża i różnorodna liczba małego ptactwa oraz żurawie, 
myszołowy, bociany, sarny, zające, dziki itp, 
- Pozbawienie mieszkańców Gościcina jak i turystów miejsca do spacerów, odpoczynku i 
rekreacji. 
Reasumując, prosimy o uwzględnienie niniejszego wniosku w projekcie Studium i rezygnację z 
planowanych terenów przemysłowych na rzecz wypracowanego nie całe 3 lata temu kompromisu 
społecznego w trakcie uchwalania MPZP. 

154 30.06.2021 - Wnoszę o pozostawienie dotychczasowego przeznaczenia dla dz. 251/8 jak i dla całego terenu 
zaznaczonego w załączniku, zgodnie z mpzp z 2018 r. 
Uzasadnienie: na podstawie mpzp z 2018 r. otrzymałem pozwolenie na budowę zabudowy 
zagrodowej na dz. 251/8, podpisałem już wiele zobowiązań związanych z tą inwestycją (w tym 
długoletnich) oraz rozpoczynam budowę zabudowy zagrodowej z przeznaczeniem na cele 
agroturystyczne, wypoczynkowe, rekreacyjne (planowana w kolejnym etapie stadnina koni). 
Projektowane w studium przeznaczenie terenów na cele przemysłowe jest wg mnie jak i licznych 
mieszkańców Gościcina niedopuszczalne. 

251/8 + tereny w 
okolicy, obr. 

Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
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projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

155 30.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie zaznaczonych działek na działki siedliskowe (zabudowa zagrodowa) 
Uzasadnienie: Sprzeciwiam się przeznaczeniu zaznaczonych terenów wg załączników na działki 
przemysłowe. 

175, 177, 248 + 
tereny w okolicy, 

obr. Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

156 01.07.2021 - Wnoszę o zmianę projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
z terenu U/P na zabudowę zagrodową lub budownictwo mieszkaniowe. 
Uzasadnienie: Nie zgadzam się z przeznaczeniem mojej działki na teren usługowo/przemysłowy z 
uwagi na brak dróg dojazdowych, bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych oraz moje plany 
budowy budynków mieszkalnych dla dzieci. 

265/4, obr. 
Gościcino 

 
 

X Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

157 01.07.2021 - Wnoszę o zmianę projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
z terenu U/P na zabudowę zagrodową lub budownictwo mieszkaniowe. 
Uzasadnienie: Nie zgadzam się z przeznaczeniem mojej działki na teren usługowo/przemysłowy z 
uwagi na brak dróg dojazdowych, bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych oraz moje plany 
budowy budynków mieszkalnych dla dzieci. 

640/1, 640/3, 
640/5, obr. 
Gościcino 

X 
 

 Zlikwidowano teren 
U/P, wprowadzono 
teren rolniczy, na 
którym może być 
lokalizowana 
zabudowa zagrodowa 

158 01.07.2021 - Wnoszę o zmianę projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
z terenu U/P na zabudowę zagrodową lub budownictwo mieszkaniowe. 
Uzasadnienie: Nie zgadzam się z przeznaczeniem mojej działki na teren usługowo/przemysłowy z 
uwagi na brak dróg dojazdowych, bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych oraz moje plany 
budowy budynków mieszkalnych dla dzieci. 

266/1, 267, 268, 
266/3, obr. 
Gościcino 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 



Strona 42 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

159 03.06.2021 - Wnoszę o zmianę projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
z terenu U/P na zabudowę zagrodową lub budownictwo mieszkaniowe. 
Uzasadnienie: Nie zgadzam się z przeznaczeniem mojej działki na teren usługowo/przemysłowy z 
uwagi na brak dróg dojazdowych, bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych oraz moje plany 
budowy budynków mieszkalnych dla dzieci. 

265/7, obr. 
Gościcino 

 
 

X Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

160 30.06.2021 - Wnoszę o zmianę projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
z terenu U/P na zabudowę zagrodową lub budownictwo mieszkaniowe. 
Uzasadnienie: Nie zgadzam się z przeznaczeniem mojej działki na teren usługowo/przemysłowy z 
uwagi na brak dróg dojazdowych, bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych oraz moje plany 
budowy budynków mieszkalnych dla dzieci. 

265/10, obr. 
Gościcino 

 X Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

161 30.06.2021 - Wnoszę o zmianę projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
z terenu U/P na zabudowę zagrodową lub budownictwo mieszkaniowe. 
Uzasadnienie: Nie zgadzam się z przeznaczeniem mojej działki na teren usługowo/przemysłowy z 
uwagi na brak dróg dojazdowych, bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych oraz moje plany 
budowy budynków mieszkalnych dla dzieci. 

265/3, obr. 
Gościcino 

 X Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
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pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

162 30.06.2021 - Wnoszę o zmianę projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
z terenu U/P na zabudowę zagrodową lub budownictwo mieszkaniowe. 
Uzasadnienie: Nie zgadzam się z przeznaczeniem mojej działki na teren usługowo/przemysłowy z 
uwagi na brak dróg dojazdowych, bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych oraz moje plany 
budowy budynków mieszkalnych dla dzieci. 

265/8, obr. 
Gościcino 

 X Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

163 30.06.2021 - Wnoszę o zmianę projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
z terenu U/P na zabudowę zagrodową lub budownictwo mieszkaniowe. 
Uzasadnienie: Nie zgadzam się z przeznaczeniem mojej działki na teren usługowo/przemysłowy z 
uwagi na brak dróg dojazdowych, bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych oraz moje plany 
budowy budynków mieszkalnych dla dzieci. 

265/9, obr. 
Gościcino 

 X Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

164 01.06.2021 - Wnoszę o uwzględnienie w studium terenów przeznaczonych na przedszkole, żłobek, boisko wraz z 
infrastrukturą. 
Uzasadnienie: Nasza wieś rozwija się w bardzo szybkim tempie, wzrasta liczba ludności w 
przeważającej części ludzi młodych, młode małżeństwa, które w niedalekiej przyszłości będą 
(nieczytelne). 

Obręb Gowino X 
częściowo 

 Tereny Uo nie zostały 
odrębnie wyznaczone, 
ale jest możliwość ich 
lokalizacji na terenach  

165 01.06.2021 - Wnoszę o zmianę/dopisanie zabudowy usługowej do działki nr 299/7. 
Uzasadnienie: Zamierzam rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz budowę warsztatu 

299/7, obr. Gowino X  Na etapie konsultacji 
był już symbol MN2, a 
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samochodowego więc usługa już wtedy 
mogła być realizowana 

166 01.06.2021 - Wnoszę o uwzględnienie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy wejherowskiej na odcinku 
Pętkowice-Gowino (od nowego ronda przez Pętkowice do Gowina-kościół, a następnie do 
skrzyżowania ulic wejherowskiej z ul. Jeziorną do pętli autobusowej przy ulicy Brzozowej, a 
najlepiej na całym ciągu ulicy strzeleckiej w miejscowości Wejherowo do skrzyżowania ulic 
wejherowskiej z ul. Brzozową w miejscowości Gowino. 
Uzasadnienie: niebezpieczna droga dzieci do szkoły, liczne wnioski mieszkańców, inwestycja 
wspólna gminy i powiatu 

Obręb Gowino X  Zgodnie z zapisami 
studium, realizacja 
ścieżki rowerowej jest 
możliwa, jednak 
Studium nie jest 
dokumentem, które 
przesądza o jej 
lokalizacji. 

167 01.07.2021 - Po zapoznaniu się z treścią i rysunkiem opracowywanego Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo zgłaszam uwagi. 
Dotyczą one dużego terenu położonego w Gowinie-Pętkowicach, na styku z terenami Wejherowa. 
Obszar ten objęty jest aktualnym Planem Zagospodarowania „GOWINO V". Zgodnie z zapisami 
Planu, na tym terenie znajdują się jedyne w okolicy tereny przeznaczone pod szeroko pojęte 
usługi. Zważywszy na rozwój Gowina, Pętkowic i Gościcina jako podmiejskich osiedli mieszkalnych, 
opisane w Planie Zagospodarowania przeznaczenia tego terenu należy pozostawić. Rozszerzenie 
usług, jakie proponują autorzy Studium, o możliwość lokalizacji handlu o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 jest w tym kontekście jak najbardziej uzasadnione. Szybko zwiększająca się 
populacja wymienionych wyżej miejscowości uzasadnia takie potrzeby, również zmiana charakteru 
tych miejscowości. Nie są to już osiedla wiejskie z przewagą ludności zajmującej się rolnictwem lub 
jego obsługą. Miejscowości te stały osiedlami podmiejskimi. Mając to na uwadze należało 
przewidzieć dla nich lokalizację szeroko rozumianych usług, takich jak handel, usługi medyczne czy 
rekreację. Dotychczasowy Plan Zagospodarowania przewidywał ich lokalizację właśnie na tym 
terenie. Biorąc pod uwagę to, że mówimy o dużym obszarze, ponad 40 ha, przewidziano tam 
również lokalizację budownictwa wielorodzinnego jak i jednorodzinnego. Autorzy Studium 
proponują Przeznaczyć na cele handlu obszar kilkunastu hektarów, zlikwidowali obszary 
przeznaczone w Planie pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną i utworzyli na granicy z 
Wejherowem enklawę około 4,0 ha przeznaczoną pod uprawy. 
Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o; 
• pozostawienie przewidywanych Planem Zagospodarowania funkcji. 
• rozszerzenie funkcji o handel w obiektach o pow. powyżej 2000 m2 (celowym, w 
kontekście przewidywanego wzrostu ilości mieszkańców.) 
• rezygnację z utworzenia enklawy o przeznaczeniu rolniczym, zwłaszcza, że teren ten 
został przeze mnie uzbrojony w sieć gazową (około 1,4 km) oraz jestem w trakcie przygotowań do 
budowy sieci wodociągowej. 
• zezwolenie na intensywną zabudowę jednorodzinną, podobnie jak na terenach 
sąsiednich w Pętkowicach 
 

82, 83, obr. Gowino  X 
częściowo 

 Teren wskazany pod 
UC dotychczas 
przeznaczony jest w 
planie pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną, 
wielorodzinną, a także 
pod usługi i produkcję. 
Teren jest jeszcze 
niezagospodarowany. 
Z racji zbyt dużej ilości 
zabudowy 
mieszkaniowej w 
planach, zmieniono jej 
przeznaczenie na 
usługi, w tym 
wielkopowierzchniowe 
ze względu na takie 
zapotrzebowanie w 
tym rejonie. Zasięg 
terenów 
przeznaczonych pod 
zabudowę zwiększono 
do zasięgu w planie 
miejscowym. 

168 16.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie terenu działki pod zabudowę mieszkaniową. 13/4, obr. Góra  X Działka znajduje się 
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wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

169 28.05.2021 - Wnoszę o przeznaczenie działki 49 na cele zabudowy zagrodowej. 49, obr. Góra  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

170 28.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące: 

1. działki nr: 34/47, 32/49, 32/46, 504 przy ul. Brzozowej w miejscowości Góra oraz 
wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 454 2018 w sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w 
Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec możliwości dopuszczenia na w/w terenach w Górze zagospodarowania 
oznaczenia jako „U” czyli tereny zabudowy usługowej lub łączenia przeznaczenia 
terenów z zabudową usługową czyli np. „MNU”. 
 
 

2. działki nr 503, 504, 516/1, 516/2, 515/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 516/8, 
516/9, 516/10, 516/11, 516/12, 516/13, 516/14, 516/15, 516/16, 516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 440/13, 51/1, 46 oraz wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 
454 2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec planowania i dopuszczania w studium oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy wielorodzinnej „MW”. 
Uzasadnienie: 
Całość miejscowoś 3. ci to zabudowa jednorodzinna, panuje cisza i spokój, brak 
uciążliwości, zachowanie widoków, harmonijnego krajobrazu, sąsiedztwo z zabytkową 
częścią miejscowości Góra. Zabudowa Wielorodzinna zaburzy wszystkie wymienione 
pozytywne aspekty tej lokalizacji. 

34/47, 32/49, 
32/46, 504, obr. 
Góra oraz tereny 

mpzp dla 
fragmentu wsi Góra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

503, 504, 516/1, 
516/2, 515/3, 
516/4, 516/5, 
516/6, 516/7, 
516/8, 516/8, 

516/9, 516/10, 
516/11, 516/12, 
516/13, 516/14, 
516/15, 516/16, 
516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 
440/13, 51/1, 46 

obr. Góra oraz 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

Brak działki o nr 34/47 
(prawdopodobnie 
pomylono z dz. 32/47). 
Zabudowa usługowa 
jest nieodłączną 
funkcją towarzyszącą 
zabudowie 
mieszkaniowej, a jej 
zakres będzie 
uszczegółowiony na 
etapie planu 
miejscowego.  
 
Tylko na fragmencie 
tego dużego obszaru 
jest przeznaczenie 
MN1 umożliwiające 
realizację zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej do 12 
lokali mieszkalnych. 
Pozostały teren to 
funkcja MN2, U, US 
lub tereny rolnicze i 
leśne. 
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171 28.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące: 

4. działki nr: 34/47, 32/49, 32/46, 504 przy ul. Brzozowej w miejscowości Góra oraz 
wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 454 2018 w sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w 
Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec możliwości dopuszczenia na w/w terenach w Górze zagospodarowania 
oznaczenia jako „U” czyli tereny zabudowy usługowej lub łączenia przeznaczenia 
terenów z zabudową usługową czyli np. „MNU”. 
 
 

5. działki nr 503, 504, 516/1, 516/2, 515/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 516/8, 
516/9, 516/10, 516/11, 516/12, 516/13, 516/14, 516/15, 516/16, 516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 440/13, 51/1, 46 oraz wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 
454 2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec planowania i dopuszczania w studium oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy wielorodzinnej „MW”. 
Uzasadnienie: 
Całość miejscowoś 6. ci to zabudowa jednorodzinna, panuje cisza i spokój, brak 
uciążliwości, zachowanie widoków, harmonijnego krajobrazu, sąsiedztwo z zabytkową 
częścią miejscowości Góra. Zabudowa Wielorodzinna zaburzy wszystkie wymienione 
pozytywne aspekty tej lokalizacji. 

34/47, 32/49, 
32/46, 504, obr. 
Góra oraz tereny 

mpzp dla 
fragmentu wsi Góra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

503, 504, 516/1, 
516/2, 515/3, 
516/4, 516/5, 
516/6, 516/7, 
516/8, 516/8, 

516/9, 516/10, 
516/11, 516/12, 
516/13, 516/14, 
516/15, 516/16, 
516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 
440/13, 51/1, 46 

obr. Góra oraz 
tereny mpzp dla 

fragmentu wsi Góra 
 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

Brak działki o nr 34/47 
(prawdopodobnie 
pomylono z dz. 32/47). 
Zabudowa usługowa 
jest nieodłączną 
funkcją towarzyszącą 
zabudowie 
mieszkaniowej, a jej 
zakres będzie 
uszczegółowiony na 
etapie planu 
miejscowego.  
 
Tylko na fragmencie 
tego dużego obszaru 
jest przeznaczenie 
MN1 umożliwiające 
realizację zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej do 12 
lokali mieszkalnych. 
Pozostały teren to 
funkcja MN2, U, US 
lub tereny rolnicze i 
leśne. 

172 28.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące: 

7. działki nr: 34/47, 32/49, 32/46, 504 przy ul. Brzozowej w miejscowości Góra oraz 
wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 454 2018 w sprawie uchwalenia 

34/47, 32/49, 
32/46, 504, obr. 
Góra oraz tereny 

mpzp dla 
fragmentu wsi Góra 

 X 
 
 
 
 

Brak działki o nr 34/47 
(prawdopodobnie 
pomylono z dz. 32/47). 
Zabudowa usługowa 
jest nieodłączną 
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Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w 
Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec możliwości dopuszczenia na w/w terenach w Górze zagospodarowania 
oznaczenia jako „U” czyli tereny zabudowy usługowej lub łączenia przeznaczenia 
terenów z zabudową usługową czyli np. „MNU”. 
 
 

8. działki nr 503, 504, 516/1, 516/2, 515/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 516/8, 
516/9, 516/10, 516/11, 516/12, 516/13, 516/14, 516/15, 516/16, 516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 440/13, 51/1, 46 oraz wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 
454 2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec planowania i dopuszczania w studium oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy wielorodzinnej „MW”. 
Uzasadnienie: 
Całość miejscowoś 9. ci to zabudowa jednorodzinna, panuje cisza i spokój, brak 
uciążliwości, zachowanie widoków, harmonijnego krajobrazu, sąsiedztwo z zabytkową 
częścią miejscowości Góra. Zabudowa Wielorodzinna zaburzy wszystkie wymienione 
pozytywne aspekty tej lokalizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

503, 504, 516/1, 
516/2, 515/3, 
516/4, 516/5, 
516/6, 516/7, 
516/8, 516/8, 

516/9, 516/10, 
516/11, 516/12, 
516/13, 516/14, 
516/15, 516/16, 
516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 
440/13, 51/1, 46 

obr. Góra oraz 
tereny mpzp dla 

fragmentu wsi Góra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

funkcją towarzyszącą 
zabudowie 
mieszkaniowej, a jej 
zakres będzie 
uszczegółowiony na 
etapie planu 
miejscowego.  
 
Tylko na fragmencie 
tego dużego obszaru 
jest przeznaczenie 
MN1 umożliwiające 
realizację zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej do 12 
lokali mieszkalnych. 
Pozostały teren to 
funkcja MN2, U, US 
lub tereny rolnicze i 
leśne. 

173 28.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące: 

10. działki nr: 34/47, 32/49, 32/46, 504 przy ul. Brzozowej w miejscowości Góra oraz 
wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 454 2018 w sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w 
Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec możliwości dopuszczenia na w/w terenach w Górze zagospodarowania 
oznaczenia jako „U” czyli tereny zabudowy usługowej lub łączenia przeznaczenia 
terenów z zabudową usługową czyli np. „MNU”. 
 
 

34/47, 32/49, 
32/46, 504, obr. 
Góra oraz tereny 

mpzp dla 
fragmentu wsi Góra 

 
 
 
 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brak działki o nr 34/47 
(prawdopodobnie 
pomylono z dz. 32/47). 
Zabudowa usługowa 
jest nieodłączną 
funkcją towarzyszącą 
zabudowie 
mieszkaniowej, a jej 
zakres będzie 
uszczegółowiony na 
etapie planu 
miejscowego.  
 



Strona 48 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. działki nr 503, 504, 516/1, 516/2, 515/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 516/8, 
516/9, 516/10, 516/11, 516/12, 516/13, 516/14, 516/15, 516/16, 516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 440/13, 51/1, 46 oraz wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 
454 2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec planowania i dopuszczania w studium oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy wielorodzinnej „MW”. 
Uzasadnienie: 
Całość miejscowoś12.ci to zabudowa jednorodzinna, panuje cisza i spokój, brak 
uciążliwości, zachowanie widoków, harmonijnego krajobrazu, sąsiedztwo z zabytkową 
częścią miejscowości Góra. Zabudowa Wielorodzinna zaburzy wszystkie wymienione 
pozytywne aspekty tej lokalizacji. 

 
 
 

503, 504, 516/1, 
516/2, 515/3, 
516/4, 516/5, 
516/6, 516/7, 
516/8, 516/8, 

516/9, 516/10, 
516/11, 516/12, 
516/13, 516/14, 
516/15, 516/16, 
516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 
440/13, 51/1, 46 

obr. Góra oraz 
tereny mpzp dla 

fragmentu wsi Góra 
 

 
 

X 
 

Tylko na fragmencie 
tego dużego obszaru 
jest przeznaczenie 
MN1 umożliwiające 
realizację zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej do 12 
lokali mieszkalnych. 
Pozostały teren to 
funkcja MN2, U, US 
lub tereny rolnicze i 
leśne. 

174 28.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące: 

13. działki nr: 34/47, 32/49, 32/46, 504 przy ul. Brzozowej w miejscowości Góra oraz 
wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 454 2018 w sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w 
Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec możliwości dopuszczenia na w/w terenach w Górze zagospodarowania 
oznaczenia jako „U” czyli tereny zabudowy usługowej lub łączenia przeznaczenia 
terenów z zabudową usługową czyli np. „MNU”. 
 
 

14. działki nr 503, 504, 516/1, 516/2, 515/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 516/8, 
516/9, 516/10, 516/11, 516/12, 516/13, 516/14, 516/15, 516/16, 516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 440/13, 51/1, 46 oraz wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 
454 2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec planowania i dopuszczania w studium oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy wielorodzinnej „MW”. 

34/47, 32/49, 
32/46, 504, obr. 
Góra oraz tereny 

mpzp dla 
fragmentu wsi Góra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

503, 504, 516/1, 
516/2, 515/3, 
516/4, 516/5, 
516/6, 516/7, 
516/8, 516/8, 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

Brak działki o nr 34/47 
(prawdopodobnie 
pomylono z dz. 32/47). 
Zabudowa usługowa 
jest nieodłączną 
funkcją towarzyszącą 
zabudowie 
mieszkaniowej, a jej 
zakres będzie 
uszczegółowiony na 
etapie planu 
miejscowego.  
 
Tylko na fragmencie 
tego dużego obszaru 
jest przeznaczenie 
MN1 umożliwiające 
realizację zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej do 12 
lokali mieszkalnych. 
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Uzasadnienie: 
Całość miejscowoś15.ci to zabudowa jednorodzinna, panuje cisza i spokój, brak 
uciążliwości, zachowanie widoków, harmonijnego krajobrazu, sąsiedztwo z zabytkową 
częścią miejscowości Góra. Zabudowa Wielorodzinna zaburzy wszystkie wymienione 
pozytywne aspekty tej lokalizacji. 

516/9, 516/10, 
516/11, 516/12, 
516/13, 516/14, 
516/15, 516/16, 
516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 
440/13, 51/1, 46 

obr. Góra oraz 
tereny mpzp dla 

fragmentu wsi Góra 
 

Pozostały teren to 
funkcja MN2, U, US 
lub tereny rolnicze i 
leśne. 

175 28.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące: 

16. działki nr: 34/47, 32/49, 32/46, 504 przy ul. Brzozowej w miejscowości Góra oraz 
wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 454 2018 w sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w 
Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec możliwości dopuszczenia na w/w terenach w Górze zagospodarowania 
oznaczenia jako „U” czyli tereny zabudowy usługowej lub łączenia przeznaczenia 
terenów z zabudową usługową czyli np. „MNU”. 
 
 

17. działki nr 503, 504, 516/1, 516/2, 515/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 516/8, 
516/9, 516/10, 516/11, 516/12, 516/13, 516/14, 516/15, 516/16, 516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 440/13, 51/1, 46 oraz wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 
454 2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec planowania i dopuszczania w studium oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy wielorodzinnej „MW”. 
Uzasadnienie: 
Całość miejscowoś18.ci to zabudowa jednorodzinna, panuje cisza i spokój, brak 
uciążliwości, zachowanie widoków, harmonijnego krajobrazu, sąsiedztwo z zabytkową 
częścią miejscowości Góra. Zabudowa Wielorodzinna zaburzy wszystkie wymienione 
pozytywne aspekty tej lokalizacji. 

34/47, 32/49, 
32/46, 504, obr. 
Góra oraz tereny 

mpzp dla 
fragmentu wsi Góra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

503, 504, 516/1, 
516/2, 515/3, 
516/4, 516/5, 
516/6, 516/7, 
516/8, 516/8, 

516/9, 516/10, 
516/11, 516/12, 
516/13, 516/14, 
516/15, 516/16, 
516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 
440/13, 51/1, 46 

obr. Góra oraz 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

Brak działki o nr 34/47 
(prawdopodobnie 
pomylono z dz. 32/47). 
Zabudowa usługowa 
jest nieodłączną 
funkcją towarzyszącą 
zabudowie 
mieszkaniowej, a jej 
zakres będzie 
uszczegółowiony na 
etapie planu 
miejscowego.  
 
Tylko na fragmencie 
tego dużego obszaru 
jest przeznaczenie 
MN1 umożliwiające 
realizację zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej do 12 
lokali mieszkalnych. 
Pozostały teren to 
funkcja MN2, U, US 
lub tereny rolnicze i 
leśne. 
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176 28.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące: 

19. działki nr: 34/47, 32/49, 32/46, 504 przy ul. Brzozowej w miejscowości Góra oraz 
wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 454 2018 w sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w 
Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec możliwości dopuszczenia na w/w terenach w Górze zagospodarowania 
oznaczenia jako „U” czyli tereny zabudowy usługowej lub łączenia przeznaczenia 
terenów z zabudową usługową czyli np. „MNU”. 
 
 

20. działki nr 503, 504, 516/1, 516/2, 515/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 516/8, 
516/9, 516/10, 516/11, 516/12, 516/13, 516/14, 516/15, 516/16, 516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 440/13, 51/1, 46 oraz wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 
454 2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec planowania i dopuszczania w studium oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy wielorodzinnej „MW”. 
Uzasadnienie: 
Całość miejscowoś21.ci to zabudowa jednorodzinna, panuje cisza i spokój, brak 
uciążliwości, zachowanie widoków, harmonijnego krajobrazu, sąsiedztwo z zabytkową 
częścią miejscowości Góra. Zabudowa Wielorodzinna zaburzy wszystkie wymienione 
pozytywne aspekty tej lokalizacji. 

34/47, 32/49, 
32/46, 504, obr. 
Góra oraz tereny 

mpzp dla 
fragmentu wsi Góra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

503, 504, 516/1, 
516/2, 515/3, 
516/4, 516/5, 
516/6, 516/7, 
516/8, 516/8, 

516/9, 516/10, 
516/11, 516/12, 
516/13, 516/14, 
516/15, 516/16, 
516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 
440/13, 51/1, 46 

obr. Góra oraz 
tereny mpzp dla 

fragmentu wsi Góra 
 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

Brak działki o nr 34/47 
(prawdopodobnie 
pomylono z dz. 32/47). 
Zabudowa usługowa 
jest nieodłączną 
funkcją towarzyszącą 
zabudowie 
mieszkaniowej, a jej 
zakres będzie 
uszczegółowiony na 
etapie planu 
miejscowego.  
 
Tylko na fragmencie 
tego dużego obszaru 
jest przeznaczenie 
MN1 umożliwiające 
realizację zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej do 12 
lokali mieszkalnych. 
Pozostały teren to 
funkcja MN2, U, US 
lub tereny rolnicze i 
leśne. 

177 28.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące: 

22. działki nr: 34/47, 32/49, 32/46, 504 przy ul. Brzozowej w miejscowości Góra oraz 
wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 454 2018 w sprawie uchwalenia 

34/47, 32/49, 
32/46, 504, obr. 
Góra oraz tereny 

mpzp dla 
fragmentu wsi Góra 

 X 
 
 
 
 

Brak działki o nr 34/47 
(prawdopodobnie 
pomylono z dz. 32/47). 
Zabudowa usługowa 
jest nieodłączną 
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Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w 
Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec możliwości dopuszczenia na w/w terenach w Górze zagospodarowania 
oznaczenia jako „U” czyli tereny zabudowy usługowej lub łączenia przeznaczenia 
terenów z zabudową usługową czyli np. „MNU”. 
 
 

23. działki nr 503, 504, 516/1, 516/2, 515/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 516/8, 
516/9, 516/10, 516/11, 516/12, 516/13, 516/14, 516/15, 516/16, 516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 440/13, 51/1, 46 oraz wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 
454 2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec planowania i dopuszczania w studium oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy wielorodzinnej „MW”. 
Uzasadnienie: 
Całość miejscowoś24.ci to zabudowa jednorodzinna, panuje cisza i spokój, brak 
uciążliwości, zachowanie widoków, harmonijnego krajobrazu, sąsiedztwo z zabytkową 
częścią miejscowości Góra. Zabudowa Wielorodzinna zaburzy wszystkie wymienione 
pozytywne aspekty tej lokalizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

503, 504, 516/1, 
516/2, 515/3, 
516/4, 516/5, 
516/6, 516/7, 
516/8, 516/8, 

516/9, 516/10, 
516/11, 516/12, 
516/13, 516/14, 
516/15, 516/16, 
516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 
440/13, 51/1, 46 

obr. Góra oraz 
tereny mpzp dla 

fragmentu wsi Góra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

funkcją towarzyszącą 
zabudowie 
mieszkaniowej, a jej 
zakres będzie 
uszczegółowiony na 
etapie planu 
miejscowego.  
 
Tylko na fragmencie 
tego dużego obszaru 
jest przeznaczenie 
MN1 umożliwiające 
realizację zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej do 12 
lokali mieszkalnych. 
Pozostały teren to 
funkcja MN2, U, US 
lub tereny rolnicze i 
leśne. 

178 28.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące: 

25. działki nr: 34/47, 32/49, 32/46, 504 przy ul. Brzozowej w miejscowości Góra oraz 
wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 454 2018 w sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w 
Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec możliwości dopuszczenia na w/w terenach w Górze zagospodarowania 
oznaczenia jako „U” czyli tereny zabudowy usługowej lub łączenia przeznaczenia 
terenów z zabudową usługową czyli np. „MNU”. 
 
 

34/47, 32/49, 
32/46, 504, obr. 
Góra oraz tereny 

mpzp dla 
fragmentu wsi Góra 

 
 
 
 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brak działki o nr 34/47 
(prawdopodobnie 
pomylono z dz. 32/47). 
Zabudowa usługowa 
jest nieodłączną 
funkcją towarzyszącą 
zabudowie 
mieszkaniowej, a jej 
zakres będzie 
uszczegółowiony na 
etapie planu 
miejscowego.  
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26. działki nr 503, 504, 516/1, 516/2, 515/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 516/8, 
516/9, 516/10, 516/11, 516/12, 516/13, 516/14, 516/15, 516/16, 516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 440/13, 51/1, 46 oraz wszystkich terenów objętych uchwałą nr XXXVIII 
454 2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo z dnia 21 lutego 2018 roku: 
Wnoszę o: 
Sprzeciw wobec planowania i dopuszczania w studium oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy wielorodzinnej „MW”. 
Uzasadnienie: 
Całość miejscowoś27.ci to zabudowa jednorodzinna, panuje cisza i spokój, brak 
uciążliwości, zachowanie widoków, harmonijnego krajobrazu, sąsiedztwo z zabytkową 
częścią miejscowości Góra. Zabudowa Wielorodzinna zaburzy wszystkie wymienione 
pozytywne aspekty tej lokalizacji. 

 
 
 

503, 504, 516/1, 
516/2, 515/3, 
516/4, 516/5, 
516/6, 516/7, 
516/8, 516/8, 

516/9, 516/10, 
516/11, 516/12, 
516/13, 516/14, 
516/15, 516/16, 
516/17, 516/18, 
516/19, 516/20, 
440/13, 51/1, 46 

obr. Góra oraz 
tereny mpzp dla 

fragmentu wsi Góra 
 

 
 

X 
 

Tylko na fragmencie 
tego dużego obszaru 
jest przeznaczenie 
MN1 umożliwiające 
realizację zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej do 12 
lokali mieszkalnych. 
Pozostały teren to 
funkcja MN2, U, US 
lub tereny rolnicze i 
leśne. 

179 29.06.2021 - Wniosek do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Działając na podstawie art. 11 pkt 1 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 459/3, 459/4, 32/62 w Górze przy ul. Szkolnej w zakresie 
dopuszczenia funkcji usługowej nieuciążliwej. Wniosek uzasadniam faktem kontynuacji 
dopuszczonej zabudowy usługowej na działkach sąsiednich przy ul. Bukowej oraz sąsiedztwem z 
zabudową szkoły w Górze. Ponadto wprowadzenie funkcji usługowej nie spowoduje uciążliwości z 
uwagi na fakt graniczenia z terenem rolnym. 
 
Ponadto wnoszę o niedopuszczenie zagospodarowania działek nr 1/2, 2, 3/4, oraz innych na 
funkcję wykopalisk – żwirowni z uwagi na uciążliwość usługi oraz fakt, iż miejscowość Góra jest 
miejscowością zabytkową oraz nieposiadającą odpowiedniej infrastruktury drogowej dla potrzeb 
takowej żwirowni. 

459/3, 459/4, 
32/62, obr. Góra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2, 2, 3/4, obr. 
Góra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabudowa usługowa 
jest nieodłączną 
funkcją towarzyszącą 
zabudowie 
mieszkaniowej, a jej 
zakres będzie 
uszczegółowiony na 
etapie planu 
miejscowego.  
 
 
Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

180 29.06.2021 - Wniosek do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Działając na podstawie art. 11 pkt 1 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 459/3, 459/4, 32/62 w Górze przy ul. Szkolnej w zakresie 
dopuszczenia funkcji usługowej nieuciążliwej. Wniosek uzasadniam faktem kontynuacji 

459/3, 459/4, 
32/62, obr. Góra 

 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

Zabudowa usługowa 
jest nieodłączną 
funkcją towarzyszącą 
zabudowie 
mieszkaniowej, a jej 
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dopuszczonej zabudowy usługowej na działkach sąsiednich przy ul. Bukowej oraz sąsiedztwem z 
zabudową szkoły w Górze. Ponadto wprowadzenie funkcji usługowej nie spowoduje uciążliwości z 
uwagi na fakt graniczenia z terenem rolnym. 
 
Ponadto wnoszę o niedopuszczenie zagospodarowania działek nr 1/2, 2, 3/4, oraz innych na 
funkcję wykopalisk – żwirowni z uwagi na uciążliwość usługi oraz fakt, iż miejscowość Góra jest 
miejscowością zabytkową oraz nieposiadającą odpowiedniej infrastruktury drogowej dla potrzeb 
takowej żwirowni. 

 
 
 
 
 
 

1/2, 2, 3/4, obr. 
Góra 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

zakres będzie 
uszczegółowiony na 
etapie planu 
miejscowego.  
 
 
Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

181 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

182 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

183 11.06.2021 - Nie wyrażam zgody na przeznaczenie w/w działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: Przeznaczenie ww. działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów 
środowiskowych, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt z okolicznych lasów. Tak 
bliska lokalizacja planowanej żwirowni wpłynie negatywnie na atrakcyjność całej okolicy. 

6/1,  1/2, 2, 3/4 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

184 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

185 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

186 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

187 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 

3/4 obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 
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domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

188 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

189 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

3/4 obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 
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190 11.06.2021 - Wnoszę o zaprzestanie budowy żwirowni w okolicach ul. Bukowej. 
Uzasadnienie: bezpieczeństwo dzieci, okolice szkoły.  

32/18 (rejon ul. 
Bukowej), obr. 

Góra 

X   

191 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

192 11.06.2021 - Wnoszę o wstrzymanie przyjęcia projektu budowy żwirowni na terenie miejscowości Góra. 
Uzasadnienie: Budowa żwirowni spowoduje utratę walorów środowiskowych, zniszczenie 
otoczenia, obniżenie standardu życia mieszkańców. Zgodnie z ustawą o lasach, komunikacja 
drogami leśnymi jest niemożliwa a komunikacja drogami gminnymi wiąże się z niedogodnościami 
dla mieszkańców. Przewidywana lokalizacja negatywnie wpłynie na atrakcyjność i wycenę 
nieruchomości. 

24, obr. Góra X   

193 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

194 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

3/4 obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

195 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

196 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

197 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

198 11.06.2021 - Wnoszę o nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww. działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów 
środowiskowych, degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w 

6/1, 1/2, 2, 3/4, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
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lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu a istniejącą zabudową 
jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami publicznymi przez 
las. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne niedogodności dla 
mieszkańców – drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak kiepskiej nawierzchni, ogromne 
zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja planowanej żwirowni wpływać 
też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej okolicy.  

przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

199 11.06.2021 - Wnoszę o nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww. działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów 
środowiskowych, degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu a istniejącą zabudową 
jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami publicznymi przez 
las. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne niedogodności dla 
mieszkańców – drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak kiepskiej nawierzchni, ogromne 
zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja planowanej żwirowni wpływać 
też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej okolicy.  

6/1, 1/2, 2, 3/4, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

200 11.06.2021 - Wnoszę o nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww. działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów 
środowiskowych, degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu a istniejącą zabudową 
jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami publicznymi przez 
las. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne niedogodności dla 
mieszkańców – drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak kiepskiej nawierzchni, ogromne 
zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja planowanej żwirowni wpływać 
też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej okolicy.  

6/1, 1/2, 2, 3/4, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

201 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

202 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

203 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

204 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
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Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

205 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

206 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

207 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

208 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

209 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

210 11.06.2021 - Niewydawanie zgody na budowę żwirowni na w/w działkach. 
Uzasadnienie: Spowoduje to degradacje terenów zielonych miejsca bytowania ptactwa pod 
ochroną. Uciążliwość dla mieszkańców oraz dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. 

6/1 , 1/2, 2, 3/4 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

211 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

212 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

213 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 

3/4 obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 
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Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

214 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

215 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 

3/4 obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 
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Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

216 11.06.2021 - Wnoszę o nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww. działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów 
środowiskowych, degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu a istniejącą zabudową 
jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami publicznymi przez 
las. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne niedogodności dla 
mieszkańców – drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak kiepskiej nawierzchni, ogromne 
zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja planowanej żwirowni wpływać 
też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej okolicy.  

6/1, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod ZL. 

217 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

218 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

219 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

220 11.06.2021 - Wnoszę o wycofanie projektu budowy żwirowni na terenie Góry. 11, obr. Góra X   

221 11.06.2021 - Wnoszę o zablokowanie i uniemożliwienie zlokalizowania tzw. żwirowni czyli obszaru lub zakładu 
górniczego i eksploatacji złoża kruszywa na wyznaczonych działkach. 
Uzasadnienie: Zagrożenie dla położonych budynków, zniszczenie zieleni, krajobrazu, zwiększenie 
hałasu przez transport, brak koncentracji dziecka na lekcjach przez hałas. 

6/1, 1/2, 2, 3/4 obr. 
Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

222 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

223 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

224 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

225 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

226 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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227 11.06.2021 - Wnoszę o nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: Problemy dla mieszkańców, zniszczy się droga, będzie zwiększony ruch, będzie 
niebezpiecznie, hałas i kurz w całej okolicy. Niszczenie przyrody, otoczenia oraz zwierząt w naszych 
lasach. Hałas i zakłócanie spokoju dzieci w szkole. 

6/1, 1/2, 2, 3/4 obr. 
Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

228 11.06.2021 - Wnoszę o nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: Problemy dla mieszkańców, zniszczy się droga, będzie zwiększony ruch, będzie 
niebezpiecznie, hałas i kurz w całej okolicy. Niszczenie przyrody, otoczenia oraz zwierząt w naszych 
lasach. 

6/1, 1/2, 2, 3/4 obr. 
Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

229 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

230 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 

3/4 obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 
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chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

231 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

232 11.06.2021 - Wnoszę o niedopuszczenie do uruchomienia eksploatacji złoża piasku na w/w działkach. 
Uzasadnienie: Uruchomienie kopalni w diametralny sposób (nieczytelne) a wręcz zlikwiduje wiejski 
charakter krajobrazu tej części wsi Góra, który był i jest dla mieszkańców bardzo ważnym 
powodem wyboru tej lokalizacji dla zamieszkania. 

1/2, 2, 3/4, obr. 
Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

233 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: odmowę wydania pozwolenia na powstanie na ww działkach działalności mającej na 
celu wydobycie kruszywa 
Uzasadnienie: Tereny te stanowią miejsce życia wielu gatunków zwierząt. Działalność wydobywcza 
opierająca się na ciężkim sprzęcie mechanicznym z pewnością odbije się negatywnie na istniejącej 
faunie i florze, która graniczy z tym miejscem. Również całkowita zmiana krajobrazu nie jest czymś 
bagatelnym. Tak duża ingerencja w środowisko nie jest bez znaczenia dla nas - okolicznych 
mieszkańców. Bliskie sąsiedztwo tak uciążliwej działalności ze szkołą podstawową jest 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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niedopuszczalne, chociażby ze względu na jej wpływ na warunki pracy dzieci i nauczycieli. To chyba 
ostateczny czas aby pomyśleć o interesie wspólnoty gminnej jak i samych mieszkańców, a także 
wielu osób, które przyjeżdżają turystycznie w te piękne okolice. 

234 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

235 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

236 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 6/1 i cz. dz. nr 1/2, X  Na przedmiotowym 
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wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

2, 3/4 obr. Góra terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

237 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

238 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 

3/4 obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 
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Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

239 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

3/4 obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

240 11.06.2021 - Nie wyrażam zgody na eksploatację złoża Góra VI. 
Uzasadnienie: Uruchomienie żwirowni spowoduje degradację środowiska naturalnego obniży 
standard życia mieszkańców oraz wartość nieruchomości. Spowoduje ucieczkę zwierząt dzikich i 
ptaków. Trzecia żwirownia w jednej wsi to zbyt wiele. 

1/1, obr. Góra X   

241 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

242 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

243 11.06.2021 - Wnoszę o niewydawanie zgody na utworzenie na wyżej wymienionych działkach żwirowni. 
Uzasadnienie: Utworzenie żwirowni w tym miejscu stworzy uciążliwość dla mieszkańców w postaci 
hałasu, kurzu, uciążliwego ruchu ciężarówek. Odbije się to również na środowisku – degradując je. 
Na wyżej wymienionym terenie żyją chronione gatunki ptaków oraz inne zwierzęta. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

244 11.06.2021 - Wnoszę o niewydawanie zgody na utworzenie na wyżej wymienionych działkach żwirowni. 
Uzasadnienie: Utworzenie żwirowni w tym miejscu stworzy uciążliwość dla mieszkańców w postaci 
hałasu, kurzu, uciążliwego ruchu ciężarówek. Odbije się to również na środowisku – degradując je. 
Na wyżej wymienionym terenie żyją chronione gatunki ptaków oraz inne zwierzęta. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
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MN2, R, ZL. 

245 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

246 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

247 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
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uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

248 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

249 11.06.2021 - Wnoszę o nie otwieranie żwirowni przy ul. Szkolnej w Górze! 
Uzasadnienie. dokonując zakupu działki pod budowę domu mieszkalnego braliśmy pod uwagę 
położenie i usytuowanie terenu. Góra jest najstarszym zamieszkałym terenem – należy do 
zabytkowych, położona wśród pól i lasów, które są siedliskiem zwierząt, ptaków – orliki, żurawie, 
zające, zaskrońce – wszystkie one są pod ścisłą ochroną. Teren ten nie jest ugorem, nieużytkiem – 
jest pięknie zagospodarowany, uprawami rolnymi, przemiennie – zbożem, rzepakiem, kukurydzą. 
Użytkownicy dbają o ziemię orną, wkładają dużo pracy – widząc ich częste pielęgnacje roślin a 

6/1, 1/2, 2, 3/4, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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późniejszych plonów – jest to dodatkowy atut zamieszkiwania na tym terenie. Nie może powstać 
tutaj żwirownia – nie można miejscowości Góra zmienić na miejscowości „DZIURA”. Jest to teren 
sąsiadujący ze szkołą, boiskiem ogólnodostępnym dla mieszkańców, drogi prowadzące do lasu, 
żwirownia hałasuje, kurząca, ciężki sprzęt, transport narażą na nieprzewidywalne wypadki. Nie 
wyrażamy zgody na powstanie żwirowni na sąsiadującym z nami terenie. Zachowajmy ciszę naturą 
i spokojne życie w tym miejscu. 

250 11.06.2021 - Wnoszę o zablokowanie i uniemożliwienie zlokalizowania tzw. żwirowni czyli obszaru lub zakładu  
górniczego i eksploatacji złoża kruszywa na wyznaczonych działkach.  
Uzasadnienie: Zlokalizowanie tzw. żwirowni czyli obszaru lub zakładu górniczego w miejscu 
ujawnienia złóż kopalin nakłada się na zwiększone natężenie transportu samochodowego, które 
rodzi zagrożenie dla istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych w postaci potencjalnych 
pęknięć, doprowadzenie do dewastacji krajobrazu i zwiększonej emisji hałasu generowanego przez 
ten transport i maszyny wykorzystywane przez taki zakład. 

6/1, 1/2, 2, 3/4, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

251 11.06.2021 - Wnoszę o zablokowanie i uniemożliwienie zlokalizowania tzw. żwirowni czyli obszaru lub zakładu  
górniczego i eksploatacji złoża kruszywa na wyznaczonych działkach.  
Uzasadnienie: zwiększone natężenie transportu samochodowego, które rodzi zagrożenie dla 
istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych w postaci potencjalnych pęknięć, 
doprowadzenie do dewastacji krajobrazu i zwiększonej emisji hałasu generowanego przez ten 
transport i maszyny wykorzystywane przez ten zakład. 

6/1, 1/2, 2, 3/4, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

252 15.06.2021 - Wnoszę o uchylenie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych. 
Uzasadnienie: W Górze znajdują się już dwie nieczynne żwirownie, jedna jest eksploatowana. 
Otwarcie kolejnej jest niedopuszczalne. W sąsiedztwie znajduje się szkoła podstawowa i osiedle 
domów jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie bardzo niebezpieczne dla dzieci i 
młodzieży. 

3/4, obr. Góra X   

253 15.06.2021 - Wnoszę sprzeciw przeciwko przeznaczeniu terenu pod wydobycie kopalin naturalnych.  
Uzasadnienie: w okolicy jest Szkoła Podstawowa, do której uczęszczają dzieci. Jest osiedle 
mieszkalne jednorodzinne. Żwirownia byłaby uciążliwa dla wszystkich mieszkańców. Hałas jest nie 
do wytrzymania od rana do nocy w tak bliskim sąsiedztwie z mieszkańcami. 

3/4, obr. Góra X   

254 15.06.2021 - Wnoszę o uchylenie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych. 
Uzasadnienie: W Górze znajdują się już dwie nieczynne żwirownie, jedna jest eksploatowana. 
Otwarcie kolejnej jest niedopuszczalne. W sąsiedztwie jest szkoła podstawowa i osiedle domów 
jednorodzinnych. Uruchomienie tej żwirowni będzie bardzo niebezpieczne. Hałas od rana do nocy 
jest nie do wytrzymania. 

3/4, obr. Góra X   

255 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 
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W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

256 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

257 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

258 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

259 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 
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bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

260 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

261 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

  -      
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261 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

262 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

263 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
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Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

MN2, R. 

264 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

265 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 
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eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

266 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

267 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

268 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

269 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 , w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: Przeznaczenie ww. działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z całkowitym 
przekształceniem środowiska 
przyrodniczego, z wszystkimi negatywnymi skutkami, w tym przede wszystkim silnymi zmiany 
rzeźby terenu, likwidacją 
gleb i zmianą stosunków wodnych. Obszar ten sąsiaduje z dużym kompleksem leśnym, w 
przypadku podjęcia eksploatacji 
kruszywa wystąpi osłabienie potencjału ekosystemów leśnych, co już można zauważyć przy 
obecnej działalności 
wydobywczej (wysychające jezioro w obszarze leśnym sąsiadującym w rejonem wydobywczym 
Góra V). 
Całkowitemu przekształceniu ulegnie krajobraz na przedpolu widokowym z wsią w kierunku lasu. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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Eksploatacja kruszywa spowoduje także negatywne bezpośrednie i pośrednie (transport) skutki dla 
mieszkańców wsi, 
przede wszystkim aerosanitarne (w tym wzrost zapylenia powietrza) i akustyki a także będzie mieć 
negatywny wydźwięk na 
wycenę nieruchomości w całej okolicy. 
Ponadto kluczową rolę ma bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły mając na uwadze nie 
tylko samo dojście do 
niej, ale także brak koncentracji na lekcjach przez hałas. 
Działki przeznaczone pod teren wydobycia kruszywa położone są w granicy obszaru strefy ochrony 
otoczenia i ekspozycji 
zespołu wpisanego do rejestru zabytków - zespół ruralistyczny wsi Góra. Zostanie zakłócony 
wizerunek krajobrazu 
historycznej panoramy wsi Działalność wydobywcza oraz transport kruszywa w znacznym stopniu 
spotęguje ruch na 
drogach powiatowych i ich przyspieszoną dewastacje przez ciężki transport który będzie 
wykorzystywany do transportu 
kopalin. 

270 08.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki: 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów 
środowiskowych, degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w 
okolicznych lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca 
już zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

271 07.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
niewyrażanie zgody wobec planów eksploatacji złoża kruszywa Góra VI. 
Uzasadnienie: 
Taka działalność REALNIE negatywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców - hałas, brud, 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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degradacja dróg, które i tak są 
już w tragicznym stanie oraz zniszczy naturalne środowisko - roślinność i miejsce przebywania 
dzikich zwierząt. 

272 07.06.2021 - Wnoszę o zakaz przeznaczenia działki pod żwirownię. 
Uzasadnienie: Ze względu na uciążliwość jaka wynika z prowadzenia takiej działalności jak 
żwirownia – duży ruch samochodów ciężarowych przez wieś, hałas sprzętu budowlanego, 
niebezpieczeństwo potrącenia dzieci chodzących do szkoły podstawowej. 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

273 09.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz, nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów 
środowiskowych, degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w 
okolicznych lasach. Bliska lokalizacja planowanej żwirowni wpłynie również negatywnie na 
atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej okolicy w związku z zakurzeniem oraz uciążliwym 
hałasem. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

274 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

275 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
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Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

MN2, R, ZL. 

276 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

277 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 
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eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

278 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

279 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

280 08.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki: 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów 
środowiskowych, degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w 
okolicznych lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca 
już zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

281 07.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
niewyrażanie zgody wobec planów eksploatacji złoża kruszywa Góra VI. 
Uzasadnienie: 
Taka działalność REALNIE negatywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców - hałas, brud, 
degradacja dróg, które i tak są 
już w tragicznym stanie oraz zniszczy naturalne środowisko - roślinność i miejsce przebywania 
dzikich zwierząt. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

282 07.06.2021 - Wnoszę o sprzeciw przeciwko przeznaczeniu terenu pod wydobycie kopalin naturalnych. 
Uzasadnienie: w okolicy jest szkoła podstawowa, do której uczęszczają dzieci. Jest też gęsta 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Żwirownia byłaby uciążliwa dla mieszkańców ze względu 
na wzmożony ruch samochodów ciężarowych. 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R. 

283 07.06.2021 - Wnoszę o sprzeciw przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych. 
Uzasadnienie: Wieś straci swój charakterystyczny wygląd, jeśli powstanie żwirownia w takiej 
bliskiej okolicy zabudowań jednorodzinnych. 

3/4, obr. Góra X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 



Strona 92 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

przeznaczony pod 
MN2, R. 

284 28.05.2021 - Nie wyrażamy zgody na eksploatację złoża Góra VI 
Uzasadnienie: utworzenie w tym miejscu kopalni/żwirowni zdecydowanie obniży standard życia 
mieszkańców, spowoduje degradację środowiska (dzikie zwierzęta, ptaki), zanieczyszczenie 
powietrza, hałas. 

Obszar złoża Góra 
VI 

X   

285 08.06.2021 - Działając na podstawie art 11 pkt 1 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studum uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki: 6/1 i cz. dz. nr 1/2,2 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o nie wyrażenie zgody na 
przeznaczenie w/w działek pod teren wydobycia kruszywa. Uzasadnienie: przeznaczenie w/w 
działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, degradacją 
otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych lasach. 
Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linia lasu a istniejącą już zabudową 
jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami publicznymi przez 
las, ponieważ drogi leśne zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie gospodarce leśnej. 
Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje ogromne niedogodności dla 
mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak kiepskiej nawierzchni, ogromne 
zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja planowanej żwirowni wpłynie 
negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej okolicy. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

286 04.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki: 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów 
środowiskowych, degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w 
okolicznych lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca 
już zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

287 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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nie wyrażenie zgody na przeznaczenie ww. działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww. działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z całkowitym przekształceniem 
środowiska przyrodniczego, z wszystkimi negatywnymi skutkami, w tym przede wszystkim silnymi 
zmiany rzeźby terenu, likwidacją gleb i zmianą stosunków wodnych. Obszar ten sąsiaduje z dużym 
kompleksem leśnym, w przypadku podjęcia eksploatacji kruszywa wystąpi osłabienie potencjału 
ekosystemów leśnych, co już można zauważyć przy obecnej działalności wydobywczej 
(wysychające jezioro w obszarze leśnym sąsiadującym w rejonem wydobywczym Góra V). 
Całkowitemu przekształceniu ulegnie krajobraz na przedpolu widokowym z wsią w kierunku lasu. 
Eksploatacja kruszywa spowoduje także negatywne bezpośrednie i pośrednie (transport) skutki dla 
mieszkańców wsi, przede wszystkim aerosanitame (w tym wzrost zapylenia powietrza) i akustyki a 
także będzie mieć negatywny wydźwięk na wycenę nieruchomości w całej okolicy. Działki 
przeznaczone pod teren wydobycia kruszywa położone są w granicy obszaru strefy ochrony 
otoczenia i ekspozycji zespołu wpisanego do rejestru zabytków - zespół ruralistyczny wsi Góra. 
Zostanie zakłócony wizerunek krajobrazu historycznej panoramy wsi Działalność wydobywcza oraz 
transport kruszywa w znacznym stopniu spotęguje ruch na drogach powiatowych i ich 
przyspieszoną dewastacje przez ciężki transport który będzie wykorzystywany do transportu 
kopalin. 

288 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody na przeznaczenie ww. działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww. działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z całkowitym przekształceniem 
środowiska przyrodniczego, z wszystkimi negatywnymi skutkami, w tym przede wszystkim silnymi 
zmiany rzeźby terenu, likwidacją gleb i zmianą stosunków wodnych. Obszar ten sąsiaduje z dużym 
kompleksem leśnym, w przypadku podjęcia eksploatacji kruszywa wystąpi osłabienie potencjału 
ekosystemów leśnych, co już można zauważyć przy obecnej działalności wydobywczej 
(wysychające jezioro w obszarze leśnym sąsiadującym w rejonem wydobywczym Góra V). 
Całkowitemu przekształceniu ulegnie krajobraz na przedpolu widokowym z wsią w kierunku lasu. 
Eksploatacja kruszywa spowoduje także negatywne bezpośrednie i pośrednie (transport) skutki dla 
mieszkańców wsi, przede wszystkim aerosanitame (w tym wzrost zapylenia powietrza) i akustyki a 
także będzie mieć negatywny wydźwięk na wycenę nieruchomości w całej okolicy. Działki 
przeznaczone pod teren wydobycia kruszywa położone są w granicy obszaru strefy ochrony 
otoczenia i ekspozycji zespołu wpisanego do rejestru zabytków - zespół ruralistyczny wsi Góra. 
Zostanie zakłócony wizerunek krajobrazu historycznej panoramy wsi Działalność wydobywcza oraz 
transport kruszywa w znacznym stopniu spotęguje ruch na drogach powiatowych i ich 
przyspieszoną dewastacje przez ciężki transport który będzie wykorzystywany do transportu 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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kopalin. 

289 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

290 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

291 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

292 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

293 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

294 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 



Strona 97 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

295 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

296 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

297 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

298 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

299 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

300 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 

1/2, 2, 3/4 , 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

301 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

1/2, 2, 3/4 , 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

302 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 

1/2, 2, 3/4 , 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

303 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 

1/2, 2, 3/4 , 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

304 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

1/2, 2, 3/4 , 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

304 29.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

305 29.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

306 29.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
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przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

307 29.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

308 29.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 
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przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

309 29.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

1/2, 2, 3/4 , 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

310 29.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
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uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

311 10.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 położone przy ulicy Szkolnej w 
miejscowości Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
Zablokowanie i uniemożliwienie zlokalizowania tzw. żwirowni czyli obszaru lub zakładu górniczego 
i eksploatacji złoża kruszywa na ww obszarze. 
Uzasadnienie: 
W 2018 roku przy okazji przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra i Ustarbowo wyraziliśmy wraz z grupą 
mieszkańców uwagi i sprzeciw wobec planowanej działalności górniczej polegającej na 
wydobywaniu kopalin typu piasek, żwir itp. Ówczesny wójt i radni naszego okręgu zgodzili się z 
naszymi obawami. Obiecali nam zabezpieczenie naszych uwag w Studium i pilnowanie tematu aby 
taka uciążliwa działalność nie była zlokalizowana na wspomnianym terenie. 
Według obowiązującego jeszcze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wejherowo zwanego dalej Studium proponowany teren jest Obszarem 
Chronionego Krajobrazu. Na stronie 13 tego Studium pisze się wprost, że „W procesie 
przekształcenia przestrzeni, należy zwrócić szczególną uwagę na harmonizowanie rozwoju 
osadnictwa z uwarunkowaniami wynikającymi z potrzeby ochrony walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych." Zlokalizowanie tzw. żwirowni czyli obszaru lub zakładu górniczego 
na wspomnianych wyżej działkach temu przeczy. Nakłada się na to zwiększone natężenie 
transportu samochodowego, które rodzi zagrożenia dla istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych w postaci potencjalnych pęknięć, doprowadzi do dewastacji krajobrazu, jak 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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chociażby zabytkowej Alei Żyliczów i zwiększonej emisji hałasu generowanego przez ten transport 
oraz maszyny wykorzystywane przez taki zakład. Gruntowe drogi nie są przystosowane do 
wywożenia ton żwiru. Obowiązujące Studium na stronie 17 mówi: "Teren gminy położony jest w 
zlewniach rzeki: Redy i Piaśnicy (w dorzeczu Bałtyku), na obszarach o wysokich walorach 
przyrodniczych, w obrębie dwóch głównych elementów struktury sieci ekologicznej województwa 
rangi regionalnej: korytarza ekologicznego Pradoliny Redy - Łeby oraz płata ekologicznego lasów 
oliwsko-darżlubskich. Obszary tworzące sieć ekologiczną pełnią rolę ważnych węzłów 
stabilizujących funkcjonowanie środowiska i kształtowania życia mieszkańców." Proponowana, 
ewentualna zmiana w Studium będzie destabilizowała funkcjonowanie środowiska i życie 
mieszkańców, którzy będą musieli się liczyć z hałasem, „zanieczyszczeniem obszaru światłem" 
podczas pory nocnej, a także obniżeniem wartości ich nieruchomości. Nikt by nie planował zakupu 
działki i budowy domu, gdyby wiedział, że w jego niedalekim sąsiedztwie planowana jest tzw. 
żwirownia. Obecność we wsi jednego czynnego zakładu eksploatacji kopalin i jednego nieczynnego 
daje wiarygodny obraz uciążliwości działalności takich działań gospodarczych, zwłaszcza, że obszar 
w granicy proponowanego opracowania zmiany Studium jest niemalże dwa razy taki jak obszar 
zakładu w Tadzinie, który wynosi 12ha, a wielokrotnie większy od istniejącego już zakładu we wsi 
Góra czyli wynosi ponad 20ha. Wg obowiązującego Studium, winno dążyć się do: „zachowania i 
podtrzymania trwałości pozostałych fragmentów osnowy ekologicznej w postaci izolowanych kęp 
roślinności, nieużytków, założeń parkowych lub skwerów, z poszukiwaniem możliwości 
odtworzenia powiązań lub „obejścia" stref zainwestowanych, wprowadzenie zalesień jako 
uzupełnień", a nie wprowadzać uciążliwych dla środowiska naturalnego i mieszkańców rozwiązań. 
Na stronie 20 istniejącego Studium wskazuje się między innymi: 
„na potrzebę podejmowania i prowadzenia działań dla utrwalenia wielokulturowej tożsamości 
historycznej regionu z zachowaniem lokalnych odrębności oraz wykorzystaniem zasobów 
dziedzictwa kulturowego jako ważnego elementu rozwoju gospodarczego i promocji 
województwa, poprzez: 
ochronę i zachowanie krajobrazu kulturowego o najcenniejszych walorach kulturowych i 
krajobrazowych w skali województwa w drodze ustanowienia form ochrony prawnej, 
ochronę tożsamości kulturowej miejsca w drodze objęcia ochroną obszarów zabudowy w 
sąsiedztwie wartościowych zespołów przestrzennych i ich kompozycję przestrzenną, pozwalającą 
na wyeksponowanie wartościowych cech zespołów, 
zachowanie historycznego układu osadniczego oraz jego związków z drogami lądowymi i wodnymi, 
 
łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego poprzez ochronę 
krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem architektonicznym, 
zachowanie i odtwarzanie dawnych układów i funkcji terenów zielonych w ich pierwotnym 
kształcie wraz z infrastrukturą, rewaloryzacje parków pod katem zwiększenia ich atrakcyjności jako 
miejsc wypoczynku, 
ochronę istniejących panoram widokowych - w tym zakaz wznoszenia budynków i budowli 
przesłaniających ekspozycję krajobrazową z punktów widokowych oraz wprowadzenia zieleni 



Strona 108 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

wysokiej, 
zachowanie i utworzenie warunków ekspozycji panoram widokowych z tras komunikacyjnych na 
szczególnie interesujące obiekty krajobrazowe, określanie w miejscowych dokumentach 
planistycznych zasad zagospodarowania punktów widokowych i ochrony panoram widokowych, - 
likwidację bądź neutralizację widokową wszelkich elementów obniżających walory krajobrazowe -
wprowadzenie zieleni w otoczeniu osiedli i obiektów rekreacyjnych w zakresie podnoszącym 
walory krajobrazu." Zlokalizowanie na proponowanym obszarze zmian potencjalnego 
przedsiębiorstwa, zakładu eksploatującego kopaliny zniweczy ekspozycję istniejących panoram 
widokowych na kierunek Gniewino i otaczających wzgórz oraz lasów stając się wątpliwym 
atrakcyjnie widokiem dla mieszkańców i turystów korzystających z gospodarstw 
agroturystycznych, znajdujących się na szlakach pieszych i rowerowych. Również niweczy łączenie 
ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego poprzez ochronę 
krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem architektonicznym, 
zachowanie i odtwarzanie dawnych układów zwłaszcza we wsi, która szczyci się ruralistycznym 
układem, a jakakolwiek inwestycja mieszkaniowa, przemysłowa winna być konsultowana z 
konserwatorem zabytków właściwym dla tego terenu. Za Studium: 
„Zachowany unikatowy zespół ruralistyczny wsi o układzie ulicowym wraz z zespołem dworsko-
parkowym i folwarcznym z zachowanymi licznymi elementami struktury jak w/w zespól dworsko-
parkowy i folwarczny, kościół, d. karczma, d. szkoła, zespoły zagrodowe, budynki mieszkalne i 
gospodarcze o tradycyjnej i historycznej formie i inne elementy (np. ogrodzenia) wkomponowane 
w specyficzny układ topografii terenu." 
Planowana propozycja zmiany obowiązującego Studium i w następstwie powstanie ewentualnie 
obszaru eksploatacji kopalin przez zakład lub przedsiębiorstwo górnicze zahamuje powoływany w 
Studium na stronie 23 „rozwój agroturystyki obejmującej pobyty wypoczynkowe w 
gospodarstwach rolnych, prywatnych domach i pokojach wynajmowanych na terenach 
odznaczających się wysokimi walorami krajobrazu". Nikt w sąsiedztwie takiej lokalizacji nie będzie 
chciał skorzystać z oferty wypoczynkowej. 
Nie bez znaczenia jest też zagrożenie ujęcia wody istniejącego we wsi i związanego z tym obniżenia 
poziomu wód w wyniku eksploatacji kopalin oraz procesy geodynamiczne, które obserwowane są 
na analogicznych terenach eksploatacji kopalin w Polsce. 
Proponowana zmiana nie pozostanie bez wpływu na wegetację roślin oraz lęgi i żerowania 
zwierząt oraz przelotów ptaków, które były niejednokrotnie obserwowane na obszarze granic ww 
działek: skowronki, szczygły, żurawie, jelenie, sarny, lisy, grubodzioby, trznadle, kania ruda 
znajdująca się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, orłany popularnie nazywane orłami 
bielikami, żaby trawne, padalec, które jak wszystkie płazy i gady krajowe znajdują się pod ochroną 
gatunkowa ścisłą. Wpływ na stan flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych, a także skutki 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko będą ze względu na skalę obszaru 
bardzo duże. 
Obowiązujące Studium mówi też o obszarach zdegradowanych w gminie Wejherowo i wielu 
przyczynach. Jedna z nich podana jest poniżej: „Degradacja litosfery związana jest z 
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antropogenicznymi zmianami rzeźby terenu, pokrywy glebowej i budowy geologicznej. Na 
obszarze gminy Wejherowo głównymi przyczynami tego typu przekształceń są: 
- odkrywkowa eksploatacja kopalin;" 
Na  stronie  115  Studium  zidentyfikowało   problemy  legalnej  i  nielegalnej  eksploatacji  kopalin 
i związanym z tym wyrobisk, cytat: „są one sztucznym, antropogenicznym elementem w 
środowisku 
zmieniającym  naturalne  ukształtowanie terenu,  budowę geologiczną  i  przyczyniającym  się  do 
degradacji gleb."  
Wielu nowych mieszkańców zakupując działkę i planując swoją inwestycję mieszkaniową na 
terenie wsi Góra przeznaczyła niejednokrotnie oszczędności swojego życia biorąc pod uwagę 
ustalenia planu zagospodarowania, a także obowiązującego Studium, które chroniło krajobraz, 
florę, faunę, zabytki, uwarunkowania kulturowe i rozwój turystyki. Wielu mieszkańców 
zainwestowało w ekologiczne źródła energii elektrycznej i ogrzewania. Planowana zmiana zniweczy 
ich dorobek i plany. 
Uwzględniając szerzej unikatowe walory obszaru, istniejące formy ochrony przyrody o znaczeniu 
regionalnym, krajowym i europejskim oraz aktualne i wskazane kierunki zagospodarowania, należy 
uznać za niedopuszczalne uruchomienie na tym obszarze odkrywkowej lub jakiejkolwiek innej 
eksploatacji kruszywa. Jedynym słusznym kierunkiem powinna być nieuciążliwa działalność 
rolnicza w postaci uprawy zbóż, kukurydzy lub roślin oleistych typu rzepak. 

312 10.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 położone przy ulicy Szkolnej w 
miejscowości Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
Zablokowanie i uniemożliwienie zlokalizowania tzw. żwirowni czyli obszaru lub zakładu górniczego 
i eksploatacji złoża kruszywa na ww obszarze. 
Uzasadnienie: 
W 2018 roku przy okazji przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra i Ustarbowo wyraziliśmy wraz z grupą 
mieszkańców uwagi i sprzeciw wobec planowanej działalności górniczej polegającej na 
wydobywaniu kopalin typu piasek, żwir itp. Ówczesny wójt i radni naszego okręgu zgodzili się z 
naszymi obawami. Obiecali nam zabezpieczenie naszych uwag w Studium i pilnowanie tematu aby 
taka uciążliwa działalność nie była zlokalizowana na wspomnianym terenie. 
Według obowiązującego jeszcze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wejherowo zwanego dalej Studium proponowany teren jest Obszarem 
Chronionego Krajobrazu. Na stronie 13 tego Studium pisze się wprost, że „W procesie 
przekształcenia przestrzeni, należy zwrócić szczególną uwagę na harmonizowanie rozwoju 
osadnictwa z uwarunkowaniami wynikającymi z potrzeby ochrony walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych." Zlokalizowanie tzw. żwirowni czyli obszaru lub zakładu górniczego 
na wspomnianych wyżej działkach temu przeczy. Nakłada się na to zwiększone natężenie 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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transportu samochodowego, które rodzi zagrożenia dla istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych w postaci potencjalnych pęknięć, doprowadzi do dewastacji krajobrazu, jak 
chociażby zabytkowej Alei Żyliczów i zwiększonej emisji hałasu generowanego przez ten transport 
oraz maszyny wykorzystywane przez taki zakład. Gruntowe drogi nie są przystosowane do 
wywożenia ton żwiru. Obowiązujące Studium na stronie 17 mówi: "Teren gminy położony jest w 
zlewniach rzeki: Redy i Piaśnicy (w dorzeczu Bałtyku), na obszarach o wysokich walorach 
przyrodniczych, w obrębie dwóch głównych elementów struktury sieci ekologicznej województwa 
rangi regionalnej: korytarza ekologicznego Pradoliny Redy - Łeby oraz płata ekologicznego lasów 
oliwsko-darżlubskich. Obszary tworzące sieć ekologiczną pełnią rolę ważnych węzłów 
stabilizujących funkcjonowanie środowiska i kształtowania życia mieszkańców." Proponowana, 
ewentualna zmiana w Studium będzie destabilizowała funkcjonowanie środowiska i życie 
mieszkańców, którzy będą musieli się liczyć z hałasem, „zanieczyszczeniem obszaru światłem" 
podczas pory nocnej, a także obniżeniem wartości ich nieruchomości. Nikt by nie planował zakupu 
działki i budowy domu, gdyby wiedział, że w jego niedalekim sąsiedztwie planowana jest tzw. 
żwirownia. Obecność we wsi jednego czynnego zakładu eksploatacji kopalin i jednego nieczynnego 
daje wiarygodny obraz uciążliwości działalności takich działań gospodarczych, zwłaszcza, że obszar 
w granicy proponowanego opracowania zmiany Studium jest niemalże dwa razy taki jak obszar 
zakładu w Tadzinie, który wynosi 12ha, a wielokrotnie większy od istniejącego już zakładu we wsi 
Góra czyli wynosi ponad 20ha. Wg obowiązującego Studium, winno dążyć się do: „zachowania i 
podtrzymania trwałości pozostałych fragmentów osnowy ekologicznej w postaci izolowanych kęp 
roślinności, nieużytków, założeń parkowych lub skwerów, z poszukiwaniem możliwości 
odtworzenia powiązań lub „obejścia" stref zainwestowanych, wprowadzenie zalesień jako 
uzupełnień", a nie wprowadzać uciążliwych dla środowiska naturalnego i mieszkańców rozwiązań. 
Na stronie 20 istniejącego Studium wskazuje się między innymi: 
„na potrzebę podejmowania i prowadzenia działań dla utrwalenia wielokulturowej tożsamości 
historycznej regionu z zachowaniem lokalnych odrębności oraz wykorzystaniem zasobów 
dziedzictwa kulturowego jako ważnego elementu rozwoju gospodarczego i promocji 
województwa, poprzez: 
ochronę i zachowanie krajobrazu kulturowego o najcenniejszych walorach kulturowych i 
krajobrazowych w skali województwa w drodze ustanowienia form ochrony prawnej, 
ochronę tożsamości kulturowej miejsca w drodze objęcia ochroną obszarów zabudowy w 
sąsiedztwie wartościowych zespołów przestrzennych i ich kompozycję przestrzenną, pozwalającą 
na wyeksponowanie wartościowych cech zespołów, 
zachowanie historycznego układu osadniczego oraz jego związków z drogami lądowymi i wodnymi, 
 
łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego poprzez ochronę 
krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem architektonicznym, 
zachowanie i odtwarzanie dawnych układów i funkcji terenów zielonych w ich pierwotnym 
kształcie wraz z infrastrukturą, rewaloryzacje parków pod katem zwiększenia ich atrakcyjności jako 
miejsc wypoczynku, 
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ochronę istniejących panoram widokowych - w tym zakaz wznoszenia budynków i budowli 
przesłaniających ekspozycję krajobrazową z punktów widokowych oraz wprowadzenia zieleni 
wysokiej, 
zachowanie i utworzenie warunków ekspozycji panoram widokowych z tras komunikacyjnych na 
szczególnie interesujące obiekty krajobrazowe, określanie w miejscowych dokumentach 
planistycznych zasad zagospodarowania punktów widokowych i ochrony panoram widokowych, - 
likwidację bądź neutralizację widokową wszelkich elementów obniżających walory krajobrazowe -
wprowadzenie zieleni w otoczeniu osiedli i obiektów rekreacyjnych w zakresie podnoszącym 
walory krajobrazu." Zlokalizowanie na proponowanym obszarze zmian potencjalnego 
przedsiębiorstwa, zakładu eksploatującego kopaliny zniweczy ekspozycję istniejących panoram 
widokowych na kierunek Gniewino i otaczających wzgórz oraz lasów stając się wątpliwym 
atrakcyjnie widokiem dla mieszkańców i turystów korzystających z gospodarstw 
agroturystycznych, znajdujących się na szlakach pieszych i rowerowych. Również niweczy łączenie 
ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego poprzez ochronę 
krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem architektonicznym, 
zachowanie i odtwarzanie dawnych układów zwłaszcza we wsi, która szczyci się ruralistycznym 
układem, a jakakolwiek inwestycja mieszkaniowa, przemysłowa winna być konsultowana z 
konserwatorem zabytków właściwym dla tego terenu. Za Studium: 
„Zachowany unikatowy zespół ruralistyczny wsi o układzie ulicowym wraz z zespołem dworsko-
parkowym i folwarcznym z zachowanymi licznymi elementami struktury jak w/w zespól dworsko-
parkowy i folwarczny, kościół, d. karczma, d. szkoła, zespoły zagrodowe, budynki mieszkalne i 
gospodarcze o tradycyjnej i historycznej formie i inne elementy (np. ogrodzenia) wkomponowane 
w specyficzny układ topografii terenu." 
Planowana propozycja zmiany obowiązującego Studium i w następstwie powstanie ewentualnie 
obszaru eksploatacji kopalin przez zakład lub przedsiębiorstwo górnicze zahamuje powoływany w 
Studium na stronie 23 „rozwój agroturystyki obejmującej pobyty wypoczynkowe w 
gospodarstwach rolnych, prywatnych domach i pokojach wynajmowanych na terenach 
odznaczających się wysokimi walorami krajobrazu". Nikt w sąsiedztwie takiej lokalizacji nie będzie 
chciał skorzystać z oferty wypoczynkowej. 
Nie bez znaczenia jest też zagrożenie ujęcia wody istniejącego we wsi i związanego z tym obniżenia 
poziomu wód w wyniku eksploatacji kopalin oraz procesy geodynamiczne, które obserwowane są 
na analogicznych terenach eksploatacji kopalin w Polsce. 
Proponowana zmiana nie pozostanie bez wpływu na wegetację roślin oraz lęgi i żerowania 
zwierząt oraz przelotów ptaków, które były niejednokrotnie obserwowane na obszarze granic ww 
działek: skowronki, szczygły, żurawie, jelenie, sarny, lisy, grubodzioby, trznadle, kania ruda 
znajdująca się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, orłany popularnie nazywane orłami 
bielikami, żaby trawne, padalec, które jak wszystkie płazy i gady krajowe znajdują się pod ochroną 
gatunkowa ścisłą. Wpływ na stan flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych, a także skutki 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko będą ze względu na skalę obszaru 
bardzo duże. 
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Obowiązujące Studium mówi też o obszarach zdegradowanych w gminie Wejherowo i wielu 
przyczynach. Jedna z nich podana jest poniżej: „Degradacja litosfery związana jest z 
antropogenicznymi zmianami rzeźby terenu, pokrywy glebowej i budowy geologicznej. Na 
obszarze gminy Wejherowo głównymi przyczynami tego typu przekształceń są: 
- odkrywkowa eksploatacja kopalin;" 
Na  stronie  115  Studium  zidentyfikowało   problemy  legalnej  i  nielegalnej  eksploatacji  kopalin 
i związanym z tym wyrobisk, cytat: „są one sztucznym, antropogenicznym elementem w 
środowisku 
zmieniającym  naturalne  ukształtowanie terenu,  budowę geologiczną  i  przyczyniającym  się  do 
degradacji gleb."  
Wielu nowych mieszkańców zakupując działkę i planując swoją inwestycję mieszkaniową na 
terenie wsi Góra przeznaczyła niejednokrotnie oszczędności swojego życia biorąc pod uwagę 
ustalenia planu zagospodarowania, a także obowiązującego Studium, które chroniło krajobraz, 
florę, faunę, zabytki, uwarunkowania kulturowe i rozwój turystyki. Wielu mieszkańców 
zainwestowało w ekologiczne źródła energii elektrycznej i ogrzewania. Planowana zmiana zniweczy 
ich dorobek i plany. 
Uwzględniając szerzej unikatowe walory obszaru, istniejące formy ochrony przyrody o znaczeniu 
regionalnym, krajowym i europejskim oraz aktualne i wskazane kierunki zagospodarowania, należy 
uznać za niedopuszczalne uruchomienie na tym obszarze odkrywkowej lub jakiejkolwiek innej 
eksploatacji kruszywa. Jedynym słusznym kierunkiem powinna być nieuciążliwa działalność 
rolnicza w postaci uprawy zbóż, kukurydzy lub roślin oleistych typu rzepak. 

313 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 

1/2, 2, 3/4 , 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

314 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

1/2, 2, 3/4 , 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

315 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

316 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

317 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

318 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

319 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

320 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

1/2, 2, 3/4 , 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

321 
 

17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

322 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

323 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

324 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

325 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

326 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

327 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

328 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

329 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

330 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 6/1 i cz. dz. nr 1/2, X  Na przedmiotowym 
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wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

2, 3/4, obr. Góra terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

331 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

332 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 6/1 i cz. dz. nr 1/2, X  Na przedmiotowym 
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wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

2, 3/4, obr. Góra terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

333 29.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, ¾ obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

334 29.06.2021 - Wnoszę o nie wyrażenie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa  
Uzasadnienie: utrata walorów środowiskowych, degradacja otoczenia, obniżenie standardu życia 
mieszkańców, drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej nawierzchni, ogromne 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, ¾ obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
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zakurzenie, uciążliwy hałas, zmniejszenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły. przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

335 29.06.2021 - Wnoszę o wstrzymanie realizacji budowy żwirowni 
Uzasadnienie: nie zgadzam się z powstaniem żwirowni z wielu względów przede wszystkim: na 
drastyczną ingerencję w ekosystem na terenie obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-
Łeby. Utrata walorów przyrodniczych wsi, spadek atrakcyjności mieszkaniowej i turystycznej, hałas, 
spadek wartości nieruchomości, bliskość zabudowań mieszkalnych, szkoły we wsi.  

6/1, 1/2, 2, 3/4 obr. 
Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

336 24.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, 6/1, 2, 1/2, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

6/1, 1/2, 2, 3/4 obr. 
Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

337 24.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, 6/1, 2, 1/2, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 

6/1, 1/2, 2, 3/4 obr. 
Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

338 24.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, 6/1, 2, 1/2, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

6/1, 1/2, 2, 3/4 obr. 
Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

339 24.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę 3 / 4, 6/1, 2, 1/2, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowywanym projekcie. 
Wnoszę o: 
Uchylnie decyzji dotyczącej przeznaczenia terenu pod wydobycie kopalin naturalnych 
Uzasadnienie: 
W granicach Góry znajdują się już nieczynne dwie żwirownie i jedna, która do tej pory jest 
eksploatowana. Otwarcie kolejnej, w centrum wsi, jest naszym zdaniem niedopuszczalne. 
Miejsce wyznaczone na żwirownię znajduje się w II i III strefie ochronnej. Obawiamy się, że Góra, 
która jest miejscowością najstarszą w powiecie, z ciekawą historią, zabytkami, utraci swój 
dotychczasowy klimat i spokój. Nie będzie miejsca, w którym ludzie chcą mieszkać i do którego 
chcą się przeprowadzać ze względu na położenie i atrakcje przyrodnicze oraz historyczne. 
Poza tym w sąsiedztwie jest stara część naszej wsi (I strefa ochronna), szkoła podstawowa i osiedle 
domków jednorodzinnych. Uruchomienie żwirowni będzie uciążliwe dla wszystkich mieszkańców i 
bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz okolicy. Nie chcemy, aby 
powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w żwirowni w Gminie Puck, gdzie zginęło dziecko. 
Nie chcemy już żadnej żwirowni w naszej Górze!!! 

6/1, 1/2, 2, 3/4 obr. 
Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

340 24.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 6/1 i cz. dz. nr 1/2, X  Na przedmiotowym 
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wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

2, 3/4 terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

341 24.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

342 24.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 

1/2, 2, 3/4 , 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

343 24.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
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powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

344 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 
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345 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
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Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

346 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
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spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

347 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 
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348 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
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Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

349 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
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Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

350 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

1/2, 2, 3/4 , 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

351 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 

1/2, 2, 3/4 , 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 



Strona 132 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 
żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

352 22.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 1/2, 2, 3/4 , 6/1, położone przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Góra, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. Wnoszę o: 
wnoszę o niewyrażanie zgody na przeznaczenie w/w działek pod tereny wydobycia kruszywa oraz 
sprzeciw wobec wszelkich planów dopuszczenia eksploatacji złóż kruszywa w całej miejscowości 
Góra, szczególnie w obszarze Góra VI, Uzasadnienie: 
Teren w/w działek w przypadku dopuszczenia możliwości wydobycia złoży spowoduje szereg 
niekorzystnych zmian w środowisku krajobrazie oraz poziomie życia mieszkańców sołectwa. 
Obszar znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
szkoły. Eksploatacja będzie generować dla mieszkańców hałas, zanieczyszczenia, ruch sprzętu 
ciężkiego i pojazdów ciężarowych i kurz. Zapylenie będzie powodować choroby i niekorzystnie 
wpłynie za rozwój dzieci. Będzie następować niszczenie krajobrazu - bliskość lasu - zły wpływ na 
środowisko i naturalne siedliska roślin i zwierząt, obniżenie poziomu wód gruntowych - 
wyjałowienie terenów. W centralnej części wsi znajdują się zabytki a wokół strefa ochrony 
ekspozycji, które należy w dalszym ciągu chronić. Mieszkańcom grozi spadek wartości 
nieruchomości co spowoduje roszczenia właścicieli o odszkodowania. Wielu mieszkańców posiada 
kredyty hipoteczne. W ostatnich latach wzrosła świadomość ludzi, którzy inwestują w odnawialne 
źródła energii oraz niskoemisyjne piece. Jednakże nie robili tego po to, żeby nagle tak blisko 
powstała żwirownia, która niweczy wszelką ekologiczną działalność społeczeństwa. Miejscowość 
straci swój spokojny i wiejski charakter, którego tu wszyscy szukali uciekając z miasta. Nastąpi 
spadek atrakcyjności, a tym samym brak rozwoju części mieszkalnej, zniszczenie dróg, które i tak są 
w kiepskim stanie. 
Na terenie sołectwa znajdują się już trzy inne miejsca wydobycia, z czego dwa niedziałające. Żądne 
z zamkniętych wyrobisk nie zostało zrewitalizowane zgodnie z przepisami. Otwarcie kolejnej 

1/2, 2, 3/4 , 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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żwirowni spowoduje katastrofalne w skutkach konsekwencje oraz degradację. 

353 11.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

354 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

355 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
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uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

356 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

357 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

358 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4, w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
nie wyrażenie zgody zna przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
W sąsiedztwie ww działek znajduje się szkoła, do której uczęszczają dzieci z Góry i okolicznych 
miejscowości. 1 września 2020r., podczas gminnego otwarcia nowego roku szkolnego, wójt Henryk 
Skwarło oficjalnie poinformował, że są plany, aby ją rozbudować w niedalekiej przyszłości. 
Obawiamy się, że powstanie dużej żwirowni w pobliżu szkoły, przyniesie negatywne skutki 
zarówno dla mieszkańców, zabytkowej, a jednocześnie rozwijającej się miejscowości, jak i dla 
planów rozbudowy budynku szkolnego. Hałas, zakurzenie, ewentualne wstrząsy i zwiększenie 
ruchu drogowego będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i 
nas samych. 
Zależy nam na tym, aby nasze dzieci uczyły się w Górze, w szkole, która mieści się w bezpiecznym i 
spokojnym miejscu. Otoczenie przyrodnicze, w którym się znajduje i w którym ma być 
rozbudowana, zapewnia im komfort nauki i rozwoju. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przeznaczeniu terenu (działek nr 6/1 i cz.dz. nr 1/2, 2, 3/4) w 
naszej miejscowości pod wydobycie kruszywa! 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4, obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

359 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

360 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

361 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

362 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

363 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

364 17.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

365 29.06.2021 - Wnoszę o niedopuszczanie do uruchomienia eksploatacji złóż piasku/żwiru na w/w działkach 
Uzasadnienie: uruchomienie kopalni spowoduje wiele uciążliwości w naszym codziennym życiu 
takich jak hałas, zanieczyszczone powietrze i kurz. Zakłóci wiejski charakter tej okolicy i obniży 
komfort życia nie tylko nas mieszkańców, ale również zwierząt i ptaków, które można obserwować 
na tym obszarze. 

1/2, 2, 3/4, 6/1, 
obr. Góra 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

366 29.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 
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koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

367 29.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

368 29.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

369 29.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
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Wejherowo obejmujące działki nr 6/1 i cz. dz. nr 1/2, 2, 3/4 w miejscowości Góra, proszę o 
uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: nie wyrażanie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: 
Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów środowiskowych, 
degradacją otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w okolicznych 
lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a istniejąca już 
zabudową jednorodzinną. Nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z drogami 
publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne, zgodnie z ustawą o lasach, mogą służyć wyłącznie 
gospodarce leśnej. Komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś ogromne 
niedogodności dla mieszkańców - drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. Tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy, znacząco zmniejszy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz wpłynie na brak 
koncentracji uczniów podczas lekcji z powodu hałasów czy drgań, zwłaszcza ze budynek szkoły jak i 
boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ww działek. 

żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

370 29.06.2021 - Wnoszę o nie wyrażenie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: Przeznaczenie ww działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów 
środowiskowych, degradację otoczenia, obniżeniem standardu życia mieszkańców oraz zwierząt w 
okolicznych lasach. Udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu a istniejącą 
już zabudową jednorodzinną. nie ma możliwości powiązania z drogami publicznymi przez las 
ponieważ zgodnie z ustawą o lasach mogą one służyć wyłącznie gospodarce leśnej. Komunikacja 
przez drogi gminne spowoduje niedogodności dla mieszkańców. tak bliska lokalizacja planowanej 
żwirowni wpłynie na obniżenie atrakcyjności i obniżenie wyceny istniejących nieruchomości. 

6/1 i cz. dz. nr 1/2, 
2, 3/4 

X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

371 29.06.2021 - Wnoszę o nie wyrażenie zgody na przeznaczenie ww działek pod teren wydobycia kruszywa. 
Uzasadnienie: utrata walorów środowiskowych, degradacja otoczenia znaczne obniżenie 
standardu życia mieszkańców, drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowanie i tak już kiepskiej 
nawierzchni, ogromne zakurzenie, uciążliwy hałas oraz zmniejszenie bezpieczeństwa dzieci 
uczęszczających do szkoły znajdującej się przy ul. Szkolnej. 

6/1, 1/2, 2, 3/4 X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 

372 29.06.2021 - Wnoszę o nie wyrażenie zgody na przeznaczenie ww. działek pod teren wydobycia kruszywa 
Uzasadnienie: przeznaczenie ww. działek pod wydobycie kruszywa wiąże się z utratą walorów 
środowiskowych, degradacją otoczenia, obniżeniem standardów życia mieszkańców oraz zwierząt 
w okolicznych lasach, udokumentowane złoże kruszywa znajduje się pomiędzy linią lasu, a 
istniejącą już zabudową jednorodzinną. nie ma możliwości powiązania komunikacyjnego złoża z 
drogami publicznymi przez las, ponieważ drogi leśne zgodnie z ustawą o lasach mogą służyć 
wyłącznie gospodarce leśnej. komunikacja poprzez istniejące drogi gminne spowoduje zaś 
ogromne niedogodności dla mieszkańców – drastyczne zwiększenie ruchu, zrujnowani i tak już 
kiepskiej nawierzchni, ogromne zakurzenie całej okolicy oraz uciążliwy hałas. tak bliska lokalizacja 
planowanej żwirowni wpłynie też negatywnie na atrakcyjność i wycenę nieruchomości w całej 
okolicy. 

6/1, 1/2, 3/4 X  Na przedmiotowym 
terenie nie planuje się 
żwirowni. Teren 
przeznaczony pod 
MN2, R, ZL. 



Strona 141 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

373 01.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie terenu pod zabudowę szkoły publicznej oraz przedszkole i zaplecze 
sportowe (boisko tartanowe, lekkoatletyczne). 
Uzasadnienie: Kąpino jest miejscowością, w której stale wzrasta liczba mieszkańców, a 
udostępnienie terenu pod dalszą zabudowę dodatkowo wzmocni ten trend. 

676/2, obr. Kąpino X   

374 01.06.2021 - Utworzenie drogi rowerowej + chodnika z Kąpina do skrzyżowania z drogą na szpital wzdłuż drogi 
Chopina. 
Uzasadnienie: zbyt dużo ludzi jeździ rowerami i na pieszo a nawet z wózkami z dziećmi, nawet porą 
wieczorową jest niebezpiecznie. 

Obręb Kąpino X 
częściowo 

 Studium zezwala na 
lokalizację dróg 
rowerowych w 
granicach całego 
obszaru opracowania. 
Nie jest jednak 
dokumentem tak 
szczegółowym, aby 
wyznaczać tego typu 
inwestycje 
indywidualnie. 

375 29.06.2021 - wnoszę uwagę do projektu Studium gminy Wejherowo dotyczącą miejscowości Kąpino: - proszę, o 
wprowadzenie pasa zieleni parkowej - oddzielającej projektowaną zabudowę mieszkaniową od 
granicy lasu - wzdłuż zachodniej i północnej granicy miejscowości (podobny bufor uwzględniono 
wzdłuż południowej granicy). Pas zieleni umożliwi w przyszłości lokalizację np ciągu pieszo-
rowerowego oraz atrakcyjnych terenów spacerowych, docelowo połączonych z parkowo-
usługowym centrum, a dodatkowo zapewni lepszy dostęp do przyległych terenów leśnych. 

678, obr. Kąpino X 
częściowo 

 Teren pozostawiono 
przeznaczony jako 
MN2, przy czym 
dopuszczona jest tam 
możliwość realizacji 
zieleni urządzonej, 
którą można 
zrealizować na etapie 
mpzp. 

376 01.07.2021 - Wnoszę uwagę do projektu Studium gminy Wejherowo dotyczącą miejscowości Kąpino: proszę o 
wprowadzenie pasa zieleni parkowej - oddzielającej projektowaną zabudowę mieszkaniową od 
granicy lasu - wzdłuż zachodniej i północnej granicy miejscowości. Co zapewni płynne wtopienie 
się miejscowości w teren LKP Lasów Darżlubsko -Oliwskich. 

678, obr. Kąpino X 
częściowo 

 Teren pozostawiono 
przeznaczony jako 
MN2, przy czym 
dopuszczona jest tam 
możliwość realizacji 
zieleni urządzonej, 
którą można 
zrealizować na etapie 
mpzp. 

377 01.07.2021 - Wnoszę uwagę do projektu Studium gminy Wejherowo dotyczącą miejscowości Kąpino: proszę o 
wprowadzenie pasa zieleni parkowej - oddzielającej projektowaną zabudowę mieszkaniową od 
granicy lasu - wzdłuż zachodniej i północnej granicy miejscowości. Co zapewni płynne wtopienie 
się miejscowości w teren LKP Lasów Darżlubsko -Oliwskich. 

678, obr. Kąpino X 
częściowo 

 Teren pozostawiono 
przeznaczony jako 
MN2, przy czym 
dopuszczona jest tam 
możliwość realizacji 
zieleni urządzonej, 
którą można 
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zrealizować na etapie 
mpzp. 

378 07.06.2021 - Wnoszę o przekwalifikowanie działki nr 452/1 w miejscowości Kniewo (Orle Pnie) na zabudowę 
jednorodzinną. 
Uzasadnienie: przedmiotowy teren posiada duże walory dla zabudowy mieszkaniowej. położenie z 
dala od centrum, w sąsiedztwie lasów, łatwy dostęp do mediów stanowią przesłanki do zmiany 
sposobu zagospodarowania na zabudowę jednorodzinną. 

452/1, obr. Kniewo  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

379 02.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie tej części działki nieobjętej jako teren zabudowy, pod budownictwo 
jednorodzinne 
Uzasadnienie: Pragnę tę część działki przeznaczyć pod budowę domu dla wnuków. Przy działce 
znajduje się ujęcie wody i prąd, posiada wjazd od ulicy. 

129/1, obr. Kniewo X 
częściowo 

 W strefie zalewowej 
pozostawiono teren R. 

380 21.05.2021 - Wnoszę o zezwolenie na budowę działek budowlanych. 
Uzasadnienie: w związku z zabudowaniami sąsiedzkimi chcę przeznaczyć na działki budowlane dla 
dzieci na pięć działek. 

144/5, obr. Kniewo X  Obszar już jest 
przeznaczony pod 
MN2. 

381 15.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie w/w działki na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Uzasadnienie: W dniu 4.05.2009 została wydana decyzja nr 7331/074/2009 o warunkach 
zabudowy, która wydzieliła teren działki nr 21 na 9 działek (od działki 21/2 do 21/11). Dlatego 
uważam, że działki te powinny zostać przeznaczone na tereny mieszkaniowe, zgodnie z w/w 
decyzją. 

21/10, obr. Kniewo  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

382 01.07.2021 - Wnioskuję o możliwość ujęcia w MPZP możliwości wybudowania na działce 409 budynku 
mieszkalnego i usługowego. Współwystępowanie na działce 409 dwóch funkcji (mieszkalnej i 
usługowej). 

490, obr. Kniewo X  Obszar już jest 
przeznaczony pod 
MN2. 

383 01.07.2021 - 1.Współwystępowanie na działce 210/1 dwóch funkcji (mieszkalnej i usługowej). Planuje się w 
przyszłości prowadzenie nieuciążliwej usługi (brak emisji pyłów, hałasu, ścieków sanitarnych, 
niewielka ilość i nieszkodliwość odpadów, brak zwiększenia ruchu kołowego w obrębie 
nieruchomości) 
2.Zmniejszenie linii rozgraniczającej do 2m na działce 210/1 dla niskiego, parterowego pawilonu 
usługowego, który nie zakłóca linii zabudowy domów jednorodzinnych o znacznie większych 
gabarytach i umożliwia dostęp do usługi bezpośrednio z ciągu pieszego 
3.Zgodę na odległość min od działek sąsiednich l,5m (dla ścian bez otworów 
drzwiowych/okiennych) 

210/1, obr. Orle X  Obszar już jest 
przeznaczony pod 
MN2. 
Ustalenie linii 
zabudowy i odległości 
zabudowy od działki 
leży poza kompetencją 
Studium. 

384 29.06.2021 - Wniosek do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 
Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowania i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działki nr 9/46, 9/44, 9/43, 9/45 w Łężycach w zakresie dopuszczenia 
funkcji zabudowy zagrodowej na przedmiotowych działkach. Wniosek uzasadniam faktem 
kontynuacji dopuszczonej zabudowy na działkach sąsiednich. Wnoszę również o dopuszczenie dna 
działce nr 12/39 w Łężycach zabudowy usługowej co uzasadniam faktem kontynuacji zabudowy 

9/46, 9/44, 9/43, 
9/45, 12/39obr. 

Łężyce 

 X Działki znajdują się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 
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sąsiedniej. 

385 29.06.2021 - Wnoszę o: 9/1 – rewitalizacja pomnika historycznego jakim jest cmentarz polsko-rosyjski, 9/26 – 
część działki przyległej do działki 9/1 – utworzenie zaplecza do cmentarza. 
Uzasadnienie: postępując zgodnie z trendem ogólnokrajowym mówiącym o dbałości w obszarze 
tradycji, patriotyzmu, integracji społecznej wnosimy o przekształcenie działki 9/1 i części przyległej 
działki 9/26, w centrum patriotyzmu lokalnego. 

9/1, 9/26, obr. 
Łężyce 

  Brak działki 9/26 w 
Łężycach. do działki 
9/1 przylega działka 
9/56. 
 

386 29.06.2021 - Wnoszę o ustanowienie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej na wyznaczonej działacie i na 
terenach przyległych. 
Uzasadnienie: wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców leśnego osiedla istniejące 
uzasadniona potrzeba ustalenia ww. terenu w PMZP jako miejsca do rozbudowy jednorodzinnej na 
przykładzie leśnego osiedla, które jest w bezpośrednim sąsiedztwie. 

7/72, obr. Łężyce  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

387 29.06.2021 - Wnoszę o utworzenie parku wiejskiego przyrodniczo-edukacyjnego 
Uzasadnienie: z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo terenu przeznaczonego pod budowę świetlicy 
wiejskiej (termin rozpoczęcia budowy 2021 r.), wnioskuje się o nadanie tym terenom charakteru 
kulturalno-edukacyjno-rekreacyjno-sportowemu celem rewitalizacji wsi Łężyce. 

16/2, 16/1, obr. 
Łężyce 

X   

388 29.06.2021 - Wnoszę o całkowite zalesienie drzewostanem wysokim, poprawę wału ochronnego w kontekście 
wysokości. 
Uzasadnienie: z uwagi na negatywne oddziaływanie wysypiska śmieci na mieszkańców Leśnego 
Osiedla i wsi Łężyce zaleca się stworzyć pas ochronny w postaci nasadzenia wysokich drzew w celu 
zmniejszenia uciążliwości zapachowych wydobywających się z Eko Doliny. 

7/47, 7/48, obr. 
Łężyce 

X 
Częściowo 

 Działka 7/48 położona 
jest z dala od Eko 
Doliny. Zapisy studium 
zalecają realizację 
zieleni izolacyjnej na 
granicy terenów 
konfliktowych, w 
związku z czym 
wniosek uznaje się za 
częściowo 
uwzględniony. 
Niemniej jest to zapis 
do uszczegółowienia w 
planie miejscowym. 

389 29.06.2021 - Wnoszę o całkowite zalesienie drzewostanem wysokim, poprawę wału ochronnego w kontekście 
wysokości. 
Uzasadnienie: z uwagi na negatywne oddziaływanie wysypiska śmieci na mieszkańców Leśnego 
Osiedla i wsi Łężyce zaleca się stworzyć pas ochronny w postaci nasadzenia wysokich drzew w celu 
zmniejszenia uciążliwości zapachowych wydobywających się z Eko Doliny. 

7/54, obr. Łężyce X 
Częściowo 

 Działka 7/54 położona 
jest z dala od Eko 
Doliny. Zapisy studium 
zalecają realizację 
zieleni izolacyjnej na 
granicy terenów 
konfliktowych, w 
związku z czym 
wniosek uznaje się za 
częściowo 
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uwzględniony. 
Niemniej jest to zapis 
do uszczegółowienia w 
planie miejscowym. 

390 29.06.2021 - Wnoszę o ustanowienie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej na zaznaczonej działce i terenach 
przyległych. 
Uzasadnienie: z uwagi na zagospodarowanie sąsiednich działek oraz możliwość budowy domów na 
terenie znajdujących się obok działki 7/72 proszę o możliwość dołączenia do tego planu i 
pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego wolnostojącego na działce wyżej wymienionej. 

7/72, obr. Łężyce  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

391 30.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie tych działek pod zabudowę domów mieszkalnych. 
Uzasadnienie: Wyżej wymienione działki są usytuowane w obrębie niskiej zabudowy domów 
mieszkalnych, w miejscowości otoczonej lasem należącym do Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. W sąsiedztwie których istnieje i funkcjonuje świetlica wiejska, a już czynione są 
kroki do postawienia nowej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. 

16/1, 16/2, 7/87, 
7/91, 7/78, 3/121, 

obr. Łężyce 

 X Działki znajdują się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

392 29.06.2021 - Wnoszę o całkowite zalesienie drzewostanem wysokim, poprawę wału ochronnego w kontekście 
wysokości. 
Uzasadnienie: z uwagi na negatywne oddziaływanie wysypiska śmieci na mieszkańców Leśnego 
Osiedla i wsi Łężyce zaleca się stworzyć pas ochronny w postaci nasadzenia wysokich drzew w celu 
zmniejszenia uciążliwości zapachowych wydobywających się z Eko Doliny. 

7/47, 7/48, obr. 
Łężyce 

X 
Częściowo 

 Działka 7/48 położona 
jest z dala od Eko 
Doliny. Zapisy studium 
zalecają realizację 
zieleni izolacyjnej na 
granicy terenów 
konfliktowych, w 
związku z czym 
wniosek uznaje się za 
częściowo 
uwzględniony. 
Niemniej jest to zapis 
do uszczegółowienia w 
planie miejscowym. 

393 30.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie tych działek pod zabudowę domów mieszkalnych. 
Uzasadnienie: Wyżej wymienione działki są usytuowane w obrębie niskiej zabudowy domów 
mieszkalnych, w miejscowości otoczonej lasem należącym do Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. W sąsiedztwie których istnieje i funkcjonuje świetlica wiejska, a już czynione są 
kroki do postawienia nowej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. 

16/1, 16/2, 7/87, 
7/91, 7/78, 3/121, 

obr. Łężyce 

 X Działki znajdują się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

394 29.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie w studium jako teren zabudowy usługowej lub produkcyjno-
magazynowej – symbol U/P. 
Uzasadnienie: teren korzystnie położony i ukształtowany. posiada dostęp do pełnego uzbrojenia, 
dobry dostęp komunikacyjny zwłaszcza po planowanej realizacji ronda na skrzyżowaniu ul. 

7/78, obr. Łężyce  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
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Obwodowej, al. Parku Krajobrazowego i Wierzbowej. Ukształtowanie terenu, wielkość oraz 
znajdująca się w pobliżu linia SN 15kV predysponuje ten teren także do budowy farmy 
fotowoltaicznej. 

funkcjonalno-
przestrzennej. 
 

395 29.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – symbol MW 
Uzasadnienie: działka położona jest w centrum obszaru zabudowy wsi Łężyce. Dostęp do pełnego 
uzbrojenia. dobre sąsiedztwo. wydajne warunki zabudowy na zabudowę wielorodzinną. 
zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Łężyc oraz osób pracujących w Łężycach. 

7/87, obr. Łężyce  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 
 

396 29.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie pod zbaudowę usługową lub produkcykjno-magazynową - symbol U/P 
Uzasadnienie: 96% pow. tej działki stanowią grunty klasy V i VI. w pobliżu sieć SN 15 kV, 
komunikacja poprzez drogę gminną ul. Wierzbową, sąsiaduje z terenem o przeznaczeniu U/P. 
Zdaniem spółki teren predysponowany do budowy farmy fotowoltaicznej. 

140/2, obr. Łężyce X   

397 29.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie w studium pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną – 
symbol MN2 
Uzasadnienie: w bezpośrednim sąsiedztwie tych działek istnieje zabudowa jednorodzinna. Teren 
jest uzbrojony w kanalizację sanitarną, sieć wodociągową i energetyczną. W istniejących drogach 
wewnętrznych. stanowić może ewent. zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 
Łężyc a także osób pracujących w firmach na terenie Łężyc. 

3/121, 3/128, 34/1, 
3/143, 3/131, obr. 

Łężyce 

 X Działki znajdują się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 
 

398 01.07.2021 - Wnoszę o przeznaczenie ww. działek pod zabudowę mieszkaniową. 
Uzasadnienie: w sąsiedztwie powyższych działek przeważa zabudowa mieszkaniowa, planowana 
jest budowa świetlicy ze strefą rekreacyjno-sportową, teren w granicach Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego 

16/1, 16/2, 7/93, 
7/87, 7/91, 7/78, 

3/121, obr. Łężyce 

 X Działki znajdują się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

399 01.07.2021 - Wnoszę o przeznaczenie tych działek pod zabudowę mieszkalną. 
Uzasadnienie: Działki są położone w obrębie Parku Krajobrazowego, mieszka tu dużo dzieci, a w 
okolicy tych działek ma powstać nowa świetlica wiejska (obecnie istnieje także świetlica w bliskiej 
okolicy). 

16/1, 16/2, 7/93, 
7/87, 7/78, 3/121, 

obr. Łężyce 

 X Działki znajdują się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

400 30.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie w/w działek pod zabudowę mieszkaniową 
Uzasadnienie: w sąsiedztwie w/w działek przeważa zabudowa mieszkaniowa, planowana jest 
inwestycja gminna – budowa świetlicy ze strefą rekreacyjno-sportową, tereny położone blisko 
aglomeracji trójmiejskiej w okolicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego są atrakcyjne pod 
zabudowę mieszkaniową. 

16/1, 16/2, 7/93, 
7/87, 7/78, 3/121, 

obr. Łężyce 

 X Działki znajdują się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

401 29.06.2021 - Wnoszę o uniemożliwienie powstawania zakładów przemysłowych poza terenem obowiązującego Tereny produkcyjne  X Nowe tereny 
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planu zagospodarowania przestrzennego. 
Uzasadnienie: z uwagi na szkodliwy wpływ zakładów przemysłowych na życie mieszkańców Łężyc 
zaleca się aby poszczególne dzielnice Łężyc były wolne od ww. uciążliwości. 

w Łężycach produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  

402 29.06.2021 - Wnoszę o całkowite zamknięcie ekspansji wysypiska śmieci na kolejne działki sąsiadujące z Eko 
Doliną. 
Uzasadnienie: Działalność Eko Doliny niesie za sobą sprzeciw społeczeństwa z uwagi na wiecznie 
panujący odór, utrudniający życie mieszkańcom Łężyc. Zaleca się ustalenie, rozpatrzenie i 
zaakceptowanie innego niż Eko Dolina zakładu utylizacji śmieci w innym rejonie gminy Wejherowo 
z uwagi na ograniczone możliwości składowania śmieci w Łężycach. 

Teren wysypiska 
śmieci w Łężycach 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  

403 01.07.2021 - Wnoszę o uniemożliwienie rozwoju zakładom przemysłowym w szczególności „Eko Doliny”. 
Uzasadnienie: znajdujące się wysypisko odpadów „Eko Dolina” powoduje zatrucie powietrza w 
obszarze min. 10 km, które powoduje trudności z oddychaniem, rozwija choroby, potęguje złe 
samopoczucie. najbardziej skażeniem są narażone osoby starsze ale przede wszystkim dzieci! 
Również gleba znajdująca się w pobliżu jest niebywale skażona samymi toksynami, które 
(nieczytelne) więcej. Przecież my to spożywamy! 

Teren wysypiska 
śmieci w Łężycach 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
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140/2).  

404 30.06.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 
przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnot}", jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
A)„Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej 
przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa Łężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 
B)dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Łężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
(a)negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
(b)przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Łężyce ale 
całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
(c)w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami 
tranzytowymi łączącymi Gdynię i  Sopot z Rumią, Redą,  Wejherowem, Kółeczkowem, Bojanem, 
drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. (d) powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń 
powietrza, gruntów oraz wody i tak już wysokiego ze względu na działania Eko Doliny 
zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w istniejącym studium jako (15a). w trosce o środowisko i 
zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i wszystkich użytkowników 
dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku Kraj obrazowego, Rezerwatu Cisowa 
i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 
wnoszę o: 
1.Ustanowienie  obszaru  Sołectwa Łężyce  oznaczonego  obecnie  symbolem  (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych produkujących 
zdrową żywność, prowadzących tzw. Zagrody Edukacyjne do edukacji dzieci i młodzieży z 
systemów ekologicznych, zasad dobrego żywienia, zdrowego sposobu życia. Dotyczy działek 
rolnych 49 do 59, 43,45, 47, 60, 64, 76, 78, 79, 15/6, 86/18,88, 
c.funkcji publicznych, turystycznych, agroturystyki, rekreacji i kulturowo-oświatowych. 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 
 
 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  
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d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4, 7/78, 7/32, 39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie  na  terenie  (15b)   Sołectwa Łężyce  usług jedynie  nieuciążliwych  dla 
mieszkańców i środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze  
ekologiczne,  zieleń śródpolną,  zbiorniki  wodne  i  retencyjne.  Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i krajobrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Łężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego, a w dobie skażonej GMO żywności niezwykle ważny jest dla 
mieszkańców dostęp do zdrowej żywności z tego względu rozwój rolnictwa ekologicznego jest 
konieczny, a powyższe wnioski są w pełni uzasadnione. Wnoszę aby ująć je w opracowywanym 
Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo. 

405 30.06.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 
przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
A)Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej 
przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa Łężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 
B)dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Łężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  
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sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
(a)negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
(b)przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Łężyce ale 
całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
(c)w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami 
tranzytowymi łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Kółeczkowem, Bojanem, 
drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
(d)powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i tak już 
wysokiego ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w istniej 
ącym studium j ako (15a). 
w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 
wnoszę o: 
1.Ustanowienie  obszaru  Sołectwa Łężyce  oznaczonego  obecnie  symbolem  (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych 
produkujących zdrową żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do 
edukacji dzieci i młodzieży z systemów ekologicznych, zasad dobrego 
żywienia, zdrowego sposobu życia. Dotyczy działek rolnych 49 do 59, 43,45, 47, 60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 63, 66/4, 66/5, 66/6, 78/3, 83, 80/2, 9/37, 
9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c.funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i kulturowo-oświatowych działka 2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4, 7/78, 7/32, 39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
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ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i kraj obrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Lężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz w zakresie komunikacji 
9.Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie 
słoneczne 
10.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marszewskej i Al. Parku Krajobrazowego 
11.Budowy ronda w Kółeczko wie 
12.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
13.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
14.Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
w przypadku istniejących dróg węższych. 
15.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 
w zakresie infrastruktury usługowej 
16.Wyznaczyć w Rogulewie działki usługowe pod mini centrum handlowo usługowe w którym 
znajdzie się sklep spożywczo-przemy słowy, biuro sołectwa, dom kultury, klubo-kawiarnia, sala 
mieszcząca 200 osób i umożliwiająca prowadzenie w normalnych warunkach zebrań wiejskich, 
imprez kulturalno oświatowych, dyskusyjnych klubów filmowych, zebrań okolicznościowych itp, 
biblioteka, poczta, placówka medyczna, 
17. Ująć Łężyce w planie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
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Wejherowo 
w zakresie ochrony środowiska 
18.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
19.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
20.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
21.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
22.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
23.wyznaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa z roku 2005 

406 01.07.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym", a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo 
jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych 
uwarunkowań dobrze służących godnej egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również 
zachowanie dziedzictwa narodowego i czystości środowiska naturalnego." 
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
•„Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej 
przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa Łężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 
•dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Łężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
o negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
•przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Łężyce ale 
całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
•w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami 
tranzytowymi łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Koleczkowem, Bojanem, 
drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
•powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i tak już wysokiego 
ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w istniejącym studium 
jako (15a) 
•w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  
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wnoszę o: 
1.Ustanowienie obszaru Sołectwa Łężyce oznaczonego obecnie symbolem (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencja I nego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych produkujących 
zdrową żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do edukacji dzieci i 
młodzieży z systemów ekologicznych, zasad dobrego żywienia, zdrowego sposobu życia. Dotyczy 
działek rolnych 49 do 59, 43,45, 47 15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 60, 
63, 64, 66/4, 66/5, 66/6, 78/3, 79, 83, 80/2, 9/37, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c.funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i kulturowo-oświatowych działka 2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4, 7/78, 7/32, 39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce' usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce dó zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki -wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i krajobrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Łężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę, aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz: 
w zakresie komunikacji: 
1.Budowy przejść dla pieszych z progami zwalniającymi lub / i z pulsującymi stale żółtymi światłami 
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(rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na czas ich 
przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie słoneczne 
2.zmiana znaków ograniczających 60 km na 40 km, ponieważ i tak kierowcy jadą zawsze szybciej 
3.wbicie 128 ćwieków odblaskowych w oś jezdni (te trzy już wbite, przy Kasztanowej są OK, ale jest 
ich stanowczo za mało) od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Wiczlińską, nieopodal 
leśniczówki 
4.ustawienie lampy przy krawędzi jezdni po stronie lewej do wyjazdu z Kasztanowej 
5.zrobienie opasłego, podwyższonego spowalniacza prędkości z przejściem dla pieszych po stronie 
bliżej Gdyni, obejmującego swoim rozmiarem (szerokością) całą ulicę Kasztanową 
6.zamontowanie barierek na zakręcie, co najmniej 15 metrów ciągłej konstrukcji 
7.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marszewskiej i Al. Parku Krajobrazowego 
8.Budowy ronda w Koleczkowie 
9.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
10.Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
w przypadku istniejących dróg węższych. 
11.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno-kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej w zakresie ochrony 
środowiska: 
12.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
13.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa   • 
14.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
15.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
16.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
17.wyznaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa z roku 2005 

407 01.07.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 
przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
A)Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej 
przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa Łężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 
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teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
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B)dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Łężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
(a)negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
(b)przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Łężyce ale 
całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
(c)w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami 
tranzytowymi łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Kółeczkowem, Bojanem, 
drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
(d)powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i tak już 
wysokiego ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w istniej 
ącym studium j ako (15a). 
w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 
wnoszę o: 
1.Ustanowienie  obszaru  Sołectwa Łężyce  oznaczonego  obecnie  symbolem  (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych 
produkujących zdrową żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do 
edukacji dzieci i młodzieży z systemów ekologicznych, zasad dobrego 
żywienia, zdrowego sposobu życia. Dotyczy działek rolnych 49 do 59, 43,45, 47, 60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 63, 66/4, 66/5, 66/6, 78/3, 83, 80/2, 9/37, 
9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c.funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i kulturowo-oświatowych działka 2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4, 7/78, 7/32, 39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 

znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  
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technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i kraj obrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Lężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz w zakresie komunikacji 
9.Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie 
słoneczne 
10.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marszewskej i Al. Parku Krajobrazowego 
11.Budowy ronda w Kółeczko wie 
12.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
13.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
14.Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
w przypadku istniejących dróg węższych. 
15.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 
w zakresie infrastruktury usługowej 
16.Wyznaczyć w Rogulewie działki usługowe pod mini centrum handlowo usługowe w którym 
znajdzie się sklep spożywczo-przemy słowy, biuro sołectwa, dom kultury, klubo-kawiarnia, sala 
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mieszcząca 200 osób i umożliwiająca prowadzenie w normalnych warunkach zebrań wiejskich, 
imprez kulturalno oświatowych, dyskusyjnych klubów filmowych, zebrań okolicznościowych itp, 
biblioteka, poczta, placówka medyczna, 
17. Ująć Łężyce w planie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wejherowo 
w zakresie ochrony środowiska 
18.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
19.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
20.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
21.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
22.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
23.wyznaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa z roku 2005 

408 01.07.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 
przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
A)Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej 
przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa Łężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 
B)dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Łężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
(a)negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
(b)przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Łężyce ale 
całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
(c)w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami 
tranzytowymi łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Kółeczkowem, Bojanem, 
drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
(d)powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i tak już 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
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planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  
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wysokiego ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w istniej 
ącym studium j ako (15a). 
w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 
wnoszę o: 
1.Ustanowienie  obszaru  Sołectwa Łężyce  oznaczonego  obecnie  symbolem  (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych 
produkujących zdrową żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do 
edukacji dzieci i młodzieży z systemów ekologicznych, zasad dobrego 
żywienia, zdrowego sposobu życia. Dotyczy działek rolnych 49 do 59, 43,45, 47, 60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 63, 66/4, 66/5, 66/6, 78/3, 83, 80/2, 9/37, 
9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c.funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i kulturowo-oświatowych działka 2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4, 7/78, 7/32, 39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i kraj obrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Lężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
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administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz w zakresie komunikacji 
9.Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie 
słoneczne 
10.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marszewskej i Al. Parku Krajobrazowego 
11.Budowy ronda w Kółeczko wie 
12.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
13.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
14.Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
w przypadku istniejących dróg węższych. 
15.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 
w zakresie infrastruktury usługowej 
16.Wyznaczyć w Rogulewie działki usługowe pod mini centrum handlowo usługowe w którym 
znajdzie się sklep spożywczo-przemy słowy, biuro sołectwa, dom kultury, klubo-kawiarnia, sala 
mieszcząca 200 osób i umożliwiająca prowadzenie w normalnych warunkach zebrań wiejskich, 
imprez kulturalno oświatowych, dyskusyjnych klubów filmowych, zebrań okolicznościowych itp, 
biblioteka, poczta, placówka medyczna, 
17. Ująć Łężyce w planie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wejherowo 
w zakresie ochrony środowiska 
18.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
19.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
20.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
21.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
22.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
23.wyznaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa z roku 2005 

409 01.07.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
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żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 
przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
A) „Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w 
sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa 
Lężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 
B)dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Lężyce (kaszb. LażSce) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Lężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Lężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
(a)negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
(b)przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Lężyce ale 
całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
(c)w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami 
tranzytowymi łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Koleczkowem, Bojanem, 
drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
(d)powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i tak już 
wysokiego ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w 
istniejącym studium jako (15n). 
w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 
  
wnoszę o: 
1.Ustanowienie obszaru Sołectwa Lężyce oznaczonego obecnie symbolem (15b) jako 
przeznaczonego 
do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencja I nego 
b.funkcji mieszkaniową dla działki 94 
c.funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i kuiturowo-oświatowych działka 2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32,39/3, 39/4, 7/78, 7/32,39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (I5b) Sołectwa Lężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców  i 

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  



Strona 160 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (I5b) Sołectwa Lężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Lężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Lężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie zjej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i krajobrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Lężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Lężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. Dlatego wnoszę, aby ująć w planach rozwoju gminy działania na 
rzecz: 
w zakresie komunikacji 
9.Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za lo z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równię .popul;«m'j baterie 
słoneczne 10  Budowy ronda m skrzyżowaniu drogi Marczewskiej i Al. 1'arku Krajobrazowego , 
11.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
12.Budowy przystanków autobusowych = powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
13.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 
w zakresie ochrony środowiska 
14.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii, aby zrekompensować i nie 
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powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
15.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
16.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
17.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
18.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
19.wyznaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa z roku 2005 

410 01.07.2021 - a..       funkcji       mieszkaniowych       w       formie       budownictwa      jednorodzinnego       
rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych produkujących 
zdrową 
żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do edukacji dzieci i młodzieży 
z systemów 
ekologicznych, zassd dobrego żywienia, zdrowego sposobu życia, Dotyczy rolnych 49 do 59, 43,45, 
47, 60, 64, 76, 78, 79, 15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 63, 66/4, 66/5, 66/6, 
78/3, 83, 80/2, 9/37, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c.funkcji      publicznych,      turystycznych,      rekreacji      i      kulturowc-oświatowych      działka      
2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4,7/78,7/32, 39/3,39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie któr/cb uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe, 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i krajobrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Łężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  
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budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz 
w zakresie komunikacji 
9.Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie 
słoneczne 
10.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marsznwskej i Al. Parku Krajobrazowego 
11. Budowy ronda w Koleczkowie 
12.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
13.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, 3 istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
14.Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
w przypadku istniejących dróg węższych. 
15.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 
w zakresie infrastruktury usługowej 
16.Wyznaczyć w Rogulewie działki usługowe pod mini centrum handlowo usługowe w którym 
znajdzie się sklep spożywczo-przemysłowy, biuro sołectwa, dom kultury, klubo-kawiarnia, sala 
mieszcząca 200 osób i umożliwiająca prowadzenie w normalnych warunkach zebrań wiejskich, 
imprez kulturalno oświatowych, dyskusyjnych klubów filmowych, zebrań okolicznościowych itp, 
biblioteka, poczta, placówka medyczna, 
17.Ująć Łężyce w pianie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wejherowo 
w zakresie ochrony środowiska 
18.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
19.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
20.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
21.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
22.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
23.w/znaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
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Sołectwa z roku 2005 

411 01.07.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 
przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 
  
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
A.„Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego 
„Studium..." podpisanej przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa tężyce, złożonej na 
ręce Wójta Gminy Wejherowo 
B.dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", 
w którym podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne 
Sołectwa Łężyce uwzględniające istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
a.negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i 
Rezerwatu Cisowa oraz ich Otuliny, 
b.przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko 
Sołectwa Łężyce ale całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
c.w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi 
zatruwani są albo mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym 
dzieci szkolne, turyści piesi i rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które 
stają się drogami tranzytowymi łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, 
Redą, Wejherowem, Koleczkowem, Bojanem, drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
d.powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i 
tak już wysokiego ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w 
istniejącym studium jako (15a). 
w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 
wnoszę o: 
1. Ustanowienie obszaru Sołectwa Łężyce oznaczonego obecnie symbolem (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  
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produkujących zdrową żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do 
edukacji dzieci i młodzieży z systemów ekologicznych, zasad dobrego żywienia, zdrowego sposobu 
życia. Dotyczy działek rolnych 49 do 59, 43,45, 47, 68, 64, 76, 78, 79, 15/6, 14/11, 14/13-, 
14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 63, 66/4, 66/5, 66/6,78/3, 83, 80/2, 9/37, 9/43, 9/44, 9/45, 
9/46, 9/58 
c.funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i kulturowo-oświatowych działka 
2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4, 7/78, 
7/32,39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa tężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina-" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem 
pełnić dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim 
terenie znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i krajobrazowe. Należy przywrócić w 
miarę możliwości pierwotne znaczenie i zadanie 
otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Łężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w 
którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego i dla 
mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się integrować w ramach gminy pomiędzy 
sołectwami, a także kontaktować z centrum administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w 
Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w tym dzieci muszą korzystać z nich w 
miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża również ich bezpieczeństwu. Dlatego 
wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz w zakresie komunikacji 
9. Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być' 
Przez równie popularne baterie słoneczne 
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10.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marszewskej i Al. Parku Kraj-obrazowego 
11.Budowy ronda w Koleczkowie 
12.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
13.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 

412 01.07.2021 - a..       funkcji       mieszkaniowych       w       formie       budownictwa      jednorodzinnego       
rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych produkujących 
zdrową 
żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do edukacji dzieci i młodzieży 
z systemów 
ekologicznych, zassd dobrego żywienia, zdrowego sposobu życia, Dotyczy rolnych 49 do 59, 43,45, 
47, 60, 64, 76, 78, 79, 15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 63, 66/4, 66/5, 66/6, 
78/3, 83, 80/2, 9/37, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c.funkcji      publicznych,      turystycznych,      rekreacji      i      kulturowc-oświatowych      działka      
2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4,7/78,7/32, 39/3,39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie któr/cb uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe, 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i krajobrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Łężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  
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budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz 
w zakresie komunikacji 
9.Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie 
słoneczne 
10.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marsznwskej i Al. Parku Krajobrazowego 
11. Budowy ronda w Koleczkowie 
12.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
13.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, 3 istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
14.Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
w przypadku istniejących dróg węższych. 
15.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 
w zakresie infrastruktury usługowej 
16.Wyznaczyć w Rogulewie działki usługowe pod mini centrum handlowo usługowe w którym 
znajdzie się sklep spożywczo-przemysłowy, biuro sołectwa, dom kultury, klubo-kawiarnia, sala 
mieszcząca 200 osób i umożliwiająca prowadzenie w normalnych warunkach zebrań wiejskich, 
imprez kulturalno oświatowych, dyskusyjnych klubów filmowych, zebrań okolicznościowych itp, 
biblioteka, poczta, placówka medyczna, 
17.Ująć Łężyce w pianie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wejherowo 
w zakresie ochrony środowiska 
18.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
19.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
20.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
21.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
22.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
23.w/znaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
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Sołectwa z roku 2005 

413 01.07.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 
przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
A)Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej 
przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa Łężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 
B)dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Łężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
(a)negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
(b)przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Łężyce ale 
całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
(c)w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami 
tranzytowymi łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Kółeczkowem, Bojanem, 
drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
(d)powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i tak już 
wysokiego ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w istniej 
ącym studium j ako (15a). 
w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 
wnoszę o: 
1.Ustanowienie  obszaru  Sołectwa Łężyce  oznaczonego  obecnie  symbolem  (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych 
produkujących zdrową żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do 
edukacji dzieci i młodzieży z systemów ekologicznych, zasad dobrego 
żywienia, zdrowego sposobu życia. Dotyczy działek rolnych 49 do 59, 43,45, 47, 60, 64, 76, 78, 79, 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  



Strona 168 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 63, 66/4, 66/5, 66/6, 78/3, 83, 80/2, 9/37, 
9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c.funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i kulturowo-oświatowych działka 2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4, 7/78, 7/32, 39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i kraj obrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Lężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz w zakresie komunikacji 
9.Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie 
słoneczne 
10.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marszewskej i Al. Parku Krajobrazowego 
11.Budowy ronda w Kółeczko wie 
12.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
13.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące 
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należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
14.Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
w przypadku istniejących dróg węższych. 
15.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 
w zakresie infrastruktury usługowej 
16.Wyznaczyć w Rogulewie działki usługowe pod mini centrum handlowo usługowe w którym 
znajdzie się sklep spożywczo-przemy słowy, biuro sołectwa, dom kultury, klubo-kawiarnia, sala 
mieszcząca 200 osób i umożliwiająca prowadzenie w normalnych warunkach zebrań wiejskich, 
imprez kulturalno oświatowych, dyskusyjnych klubów filmowych, zebrań okolicznościowych itp, 
biblioteka, poczta, placówka medyczna, 
17. Ująć Łężyce w planie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wejherowo 
w zakresie ochrony środowiska 
18.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
19.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
20.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
21.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
22.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
23.wyznaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa z roku 2005 

414 30.06.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 
przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
A)Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej 
przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa Łężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 
B)dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Łężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  



Strona 170 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
(a)negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
(b)przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Łężyce ale 
całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
(c)w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami 
tranzytowymi łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Kółeczkowem, Bojanem, 
drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
(d)powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i tak już 
wysokiego ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w istniej 
ącym studium j ako (15a). 
w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 
wnoszę o: 
1.Ustanowienie  obszaru  Sołectwa Łężyce  oznaczonego  obecnie  symbolem  (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych 
produkujących zdrową żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do 
edukacji dzieci i młodzieży z systemów ekologicznych, zasad dobrego 
żywienia, zdrowego sposobu życia. Dotyczy działek rolnych 49 do 59, 43,45, 47, 60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 63, 66/4, 66/5, 66/6, 78/3, 83, 80/2, 9/37, 
9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c.funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i kulturowo-oświatowych działka 2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4, 7/78, 7/32, 39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
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przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i kraj obrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Lężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz w zakresie komunikacji 
9.Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie 
słoneczne 
10.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marszewskej i Al. Parku Krajobrazowego 
11.Budowy ronda w Kółeczko wie 
12.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
13.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
14.Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
w przypadku istniejących dróg węższych. 
15.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 
w zakresie infrastruktury usługowej 
16.Wyznaczyć w Rogulewie działki usługowe pod mini centrum handlowo usługowe w którym 
znajdzie się sklep spożywczo-przemy słowy, biuro sołectwa, dom kultury, klubo-kawiarnia, sala 
mieszcząca 200 osób i umożliwiająca prowadzenie w normalnych warunkach zebrań wiejskich, 
imprez kulturalno oświatowych, dyskusyjnych klubów filmowych, zebrań okolicznościowych itp, 
biblioteka, poczta, placówka medyczna, 
17. Ująć Łężyce w planie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wejherowo 
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w zakresie ochrony środowiska 
18.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
19.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
20.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
21.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
22.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
23.wyznaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa z roku 2005 

415 30.06.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 
przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
A)Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej 
przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa Łężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 
B)dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Łężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
(a)negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
(b)przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Łężyce ale 
całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
(c)w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami 
tranzytowymi łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Kółeczkowem, Bojanem, 
drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
(d)powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i tak już 
wysokiego ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w istniej 
ącym studium j ako (15a). 
w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  
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wnoszę o: 
1.Ustanowienie  obszaru  Sołectwa Łężyce  oznaczonego  obecnie  symbolem  (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych 
produkujących zdrową żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do 
edukacji dzieci i młodzieży z systemów ekologicznych, zasad dobrego 
żywienia, zdrowego sposobu życia. Dotyczy działek rolnych 49 do 59, 43,45, 47, 60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 63, 66/4, 66/5, 66/6, 78/3, 83, 80/2, 9/37, 
9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c.funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i kulturowo-oświatowych działka 2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4, 7/78, 7/32, 39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i kraj obrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Lężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz w zakresie komunikacji 
9.Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
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światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie 
słoneczne 
10.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marszewskej i Al. Parku Krajobrazowego 
11.Budowy ronda w Kółeczko wie 
12.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
13.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
14.Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
w przypadku istniejących dróg węższych. 
15.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 
w zakresie infrastruktury usługowej 
16.Wyznaczyć w Rogulewie działki usługowe pod mini centrum handlowo usługowe w którym 
znajdzie się sklep spożywczo-przemy słowy, biuro sołectwa, dom kultury, klubo-kawiarnia, sala 
mieszcząca 200 osób i umożliwiająca prowadzenie w normalnych warunkach zebrań wiejskich, 
imprez kulturalno oświatowych, dyskusyjnych klubów filmowych, zebrań okolicznościowych itp, 
biblioteka, poczta, placówka medyczna, 
17. Ująć Łężyce w planie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wejherowo 
w zakresie ochrony środowiska 
18.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
19.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
20.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
21.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
22.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
23.wyznaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa z roku 2005 

416 30.06.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 
przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
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wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
A)Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej 
przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa Łężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 
B)dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Łężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
(a)negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
(b)przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Łężyce ale 
całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
(c)w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami 
tranzytowymi łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Kółeczkowem, Bojanem, 
drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
(d)powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i tak już 
wysokiego ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w istniej 
ącym studium j ako (15a). 
w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 
wnoszę o: 
1.Ustanowienie  obszaru  Sołectwa Łężyce  oznaczonego  obecnie  symbolem  (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych 
produkujących zdrową żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do 
edukacji dzieci i młodzieży z systemów ekologicznych, zasad dobrego 
żywienia, zdrowego sposobu życia. Dotyczy działek rolnych 49 do 59, 43,45, 47, 60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 63, 66/4, 66/5, 66/6, 78/3, 83, 80/2, 9/37, 
9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c.funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i kulturowo-oświatowych działka 2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4, 7/78, 7/32, 39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 

39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  
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4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i kraj obrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Lężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz w zakresie komunikacji 
9.Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie 
słoneczne 
10.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marszewskej i Al. Parku Krajobrazowego 
11.Budowy ronda w Kółeczko wie 
12.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
13.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
14.Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
w przypadku istniejących dróg węższych. 
15.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 



Strona 177 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

w zakresie infrastruktury usługowej 
16.Wyznaczyć w Rogulewie działki usługowe pod mini centrum handlowo usługowe w którym 
znajdzie się sklep spożywczo-przemy słowy, biuro sołectwa, dom kultury, klubo-kawiarnia, sala 
mieszcząca 200 osób i umożliwiająca prowadzenie w normalnych warunkach zebrań wiejskich, 
imprez kulturalno oświatowych, dyskusyjnych klubów filmowych, zebrań okolicznościowych itp, 
biblioteka, poczta, placówka medyczna, 
17. Ująć Łężyce w planie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wejherowo 
w zakresie ochrony środowiska 
18.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
19.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
20.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
21.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
22.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
23.wyznaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa z roku 2005 

417 30.06.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 
przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
„Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej przez 
ponad 100 mieszkańców Sołectwa Łężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 
dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Łężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Łężyce ale całej 
okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  
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Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami tranzytowymi 
łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Koleczkowem, Bojanem, drogą S6 oraz 
terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i tak już wysokiego 
ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w istniejącym studium 
jako (15a). 
w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 
wnoszę o: 
Ustanowienie obszaru Sołectwa -Łężyce oznaczonego obecnie symbolem (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a. funkcji mieszkaniowych w formie 
budownictwa jednorodzinnego rezydencjalnego 
b. funkcji rolniczych i hodowlanych w 
szczególności gospodarstw 
ekologicznych produkujących zdrową żywność, prowadzących agroturystykę 
oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do edukacji dzieci i młodzieży z systemów 
ekologicznych, zasad dobrego żywienia, zdrowego sposobu życia. Dotyczy 
działek rolnych 49 do 59, 43,45, 47 15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 
14/21, 86/18, 88, 94, 60, 63, 64, 66/4, 66/5, 66/6, 78/3, 79, 83, 
80/2, 9/37, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c. funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i 
kulturowo-oświatowych działka 2/2. 
d. funkcji ochronnych przez zalesienie działek 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 7/32, 39/3, 39/4 
Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
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przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
  
należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana otulina" która zamiast zgodnie z jej 'przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i krajobrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
r 
Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Łężycach jest np. problem z żabami 
przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz 
w zakresie komunikacji 
Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie 
słoneczne 
Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marszewskej i Al. Parku Krajobrazowego 
Budowy ronda w Koleczkowie 
Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach szczytów 
komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące należy 
przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
w przypadku istniejących dróg węższych. 
Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 
w zakresie infrastruktury usługowej 
wyznaczyć w Rogulewie działki usługowe pod mini centrum handlowo usługowe w którym znajdzie 
się sklep spożywczo-przemysłowy, biuro sołectwa, dom kultury, klubo-kawiarnia, sala mieszcząca 
200 osób i umożliwiająca prowadzenie w normalnych warunkach zebrań wiejskich, imprez 
kulturalno oświatowych, dyskusyjnych klubów filmowych, zebrań okolicznościowych itp, 
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biblioteka, poczta, placówka medyczna, 
Ująć Łężyce w planie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wejherowo 
w zakresie ochrony środowiska 
zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł,  energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
wyznaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa z roku 2005 

418 30.06.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 
przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
A)Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej 
przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa Łężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 
B)dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Łężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
(a)negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
(b)przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Łężyce ale 
całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
(c)w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami 
tranzytowymi łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Kółeczkowem, Bojanem, 
drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
(d)powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i tak już 
wysokiego ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w istniej 
ącym studium j ako (15a). 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  



Strona 181 z 196 
 

Lp. Data 
wpływu 
wniosku 

Nazwa i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Wejherowa w sprawie 
rozpatrzenia wniosku 

Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek nie- 
uwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 8 

w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 
wnoszę o: 
1.Ustanowienie  obszaru  Sołectwa Łężyce  oznaczonego  obecnie  symbolem  (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych 
produkujących zdrową żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do 
edukacji dzieci i młodzieży z systemów ekologicznych, zasad dobrego 
żywienia, zdrowego sposobu życia. Dotyczy działek rolnych 49 do 59, 43,45, 47, 60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 63, 66/4, 66/5, 66/6, 78/3, 83, 80/2, 9/37, 
9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c.funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i kulturowo-oświatowych działka 2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4, 7/78, 7/32, 39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i kraj obrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Lężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
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również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz w zakresie komunikacji 
9.Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie 
słoneczne 
10.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marszewskej i Al. Parku Krajobrazowego 
11.Budowy ronda w Kółeczko wie 
12.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
13.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
14.Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
w przypadku istniejących dróg węższych. 
15.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 
w zakresie infrastruktury usługowej 
16.Wyznaczyć w Rogulewie działki usługowe pod mini centrum handlowo usługowe w którym 
znajdzie się sklep spożywczo-przemy słowy, biuro sołectwa, dom kultury, klubo-kawiarnia, sala 
mieszcząca 200 osób i umożliwiająca prowadzenie w normalnych warunkach zebrań wiejskich, 
imprez kulturalno oświatowych, dyskusyjnych klubów filmowych, zebrań okolicznościowych itp, 
biblioteka, poczta, placówka medyczna, 
17. Ująć Łężyce w planie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wejherowo 
w zakresie ochrony środowiska 
18.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
19.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
20.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
21.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
22.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
23.wyznaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa z roku 2005 

419 30.06.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
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przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
A)Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej 
przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa Łężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 
B)dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Łężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
(a)negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
(b)przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Łężyce ale 
całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 
(c)w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami 
tranzytowymi łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Kółeczkowem, Bojanem, 
drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
(d)powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i tak już 
wysokiego ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w istniej 
ącym studium j ako (15a). 
w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 
wnoszę o: 
1.Ustanowienie  obszaru  Sołectwa Łężyce  oznaczonego  obecnie  symbolem  (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych 
produkujących zdrową żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do 
edukacji dzieci i młodzieży z systemów ekologicznych, zasad dobrego 
żywienia, zdrowego sposobu życia. Dotyczy działek rolnych 49 do 59, 43,45, 47, 60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 63, 66/4, 66/5, 66/6, 78/3, 83, 80/2, 9/37, 
9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c.funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i kulturowo-oświatowych działka 2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4, 7/78, 7/32, 39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 

60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  
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środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i kraj obrazowe. Należy przywrócić w miarę 
możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Lężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz w zakresie komunikacji 
9.Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie 
słoneczne 
10.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marszewskej i Al. Parku Krajobrazowego 
11.Budowy ronda w Kółeczko wie 
12.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
13.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
14.Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
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w przypadku istniejących dróg węższych. 
15.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 
w zakresie infrastruktury usługowej 
16.Wyznaczyć w Rogulewie działki usługowe pod mini centrum handlowo usługowe w którym 
znajdzie się sklep spożywczo-przemy słowy, biuro sołectwa, dom kultury, klubo-kawiarnia, sala 
mieszcząca 200 osób i umożliwiająca prowadzenie w normalnych warunkach zebrań wiejskich, 
imprez kulturalno oświatowych, dyskusyjnych klubów filmowych, zebrań okolicznościowych itp, 
biblioteka, poczta, placówka medyczna, 
17. Ująć Łężyce w planie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wejherowo 
w zakresie ochrony środowiska 
18.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
19.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
20.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
21.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
22.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
23.wyznaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa z roku 2005 

420 05.07.2021 - Uznając za słuszną dotychczasową Wizję Gminy zmierzającą do tego, że „Gmina Wejherowo w 
2021 roku stanowi wspólnotę mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania na jej terenie; 
żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym" 
a jednocześnie Misją Gminy Wejherowo jest: „optymalne wykorzystywanie istniejących i 
przewidywanych oraz aktywne kreowanie nowych uwarunkowań dobrze służących godnej 
egzystencji mieszkańców i całej wspólnoty, jak również zachowanie dziedzictwa narodowego i 
czystości środowiska naturalnego." 
wnoszę o uwzględnienie wniosków wynikających z: 
A)Petycji z dnia 14 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany istniejącego „Studium..." podpisanej 
przez ponad 100 mieszkańców Sołectwa Łężyce, złożonej na ręce Wójta Gminy Wejherowo 
B)dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łażece) na lata 2014-2020", w którym 
podkreśla się walory turystyczne, rolnicze, kulturowe i historyczne Sołectwa Łężyce uwzględniające 
istniejącą dobrze wkomponowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Biorąc pod uwagę, że lokalizacja kolejnych zakładów przemysłowych na terenie sołectwa Łężyce w 
sytuacji gdy zlokalizowany jest tu zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla aglomeracji od 
Sopotu do Wejherowa powoduje kumulowanie się niekorzystnych czynników i: 
(a)negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu 
Cisowa oraz ich Otuliny, 
(b)przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych i rolniczych nie tylko Sołectwa Łężyce ale 
całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych, 

Obręb Łężyce, w 
szczególności:  

 
49 do 59, 43,45, 47, 
60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 86/18,88, 
177/3, 7/99, 7/32, 
39/3, 39/4, 7/78, 
7/32, 39/3, 39/4 

 

 X Nowe tereny 
produkcyjne dodano 
jedynie wewnątrz już 
istniejących i 
projektowanych w 
planach miejscowych 
terenów o tożsamej 
funkcji. Dodano jeden 
teren produkcyjno-
usługowy, jednak 
znajduje się on z dala 
od terenów 
mieszkaniowych (dz. 
140/2).  
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(c)w zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są albo 
mieszkańcy Rogulewa, Gacyn i Głodówka albo użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i 
rowerzyści) Alei Parku Krajobrazowego oraz drogi Marszewskiej, które stają się drogami 
tranzytowymi łączącymi Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Kółeczkowem, Bojanem, 
drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub. 
(d)powoduje wzrost tła dla hałasu, zanieczyszczeń powietrza, gruntów oraz wody i tak już 
wysokiego ze względu na działania Eko Doliny zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w istniej 
ącym studium j ako (15a). 
w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój miejscowości, a także o dobrostan mieszkańców i 
wszystkich użytkowników dróg oraz osób korzystających z uroków Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu Cisowa i Ogrodu Botanicznego w Marszewie 
wnoszę o: 
1.Ustanowienie  obszaru  Sołectwa Łężyce  oznaczonego  obecnie  symbolem  (15b) jako 
przeznaczonego do rozwoju : 
a.funkcji mieszkaniowych w formie budownictwa jednorodzinnego rezydencjalnego 
b.funkcji rolniczych i hodowlanych w szczególności gospodarstw ekologicznych 
produkujących zdrową żywność, prowadzących agroturystykę oraz tzw. Zagrody Edukacyjne do 
edukacji dzieci i młodzieży z systemów ekologicznych, zasad dobrego 
żywienia, zdrowego sposobu życia. Dotyczy działek rolnych 49 do 59, 43,45, 47, 60, 64, 76, 78, 79, 
15/6, 14/11, 14/13, 14/16,14/20, 14/21, 86/18, 88, 94, 63, 66/4, 66/5, 66/6, 78/3, 83, 80/2, 9/37, 
9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/58 
c.funkcji publicznych, turystycznych, rekreacji i kulturowo-oświatowych działka 2/2. 
d.funkcji ochronnych przez zalesienie działek 177/3, 7/99, 7/32, 39/3, 39/4, 7/78, 7/32, 39/3, 39/4 
2.Dopuszczenie na terenie (15b) Sołectwa Łężyce usług jedynie nieuciążliwych dla mieszkańców i 
środowiska naturalnego. 
3.Zakazanie lokalizowania na terenie (15b) Sołectwa Łężyce produkcji i przemysłu oraz usług 
uciążliwych dla mieszkańców lub środowiska naturalnego. 
4.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do zamknięcia się z 
uciążliwościami w granicach obecnie zajmowanego terenu. 
5.Zobowiązanie zakładu zlokalizowanego w obszarze (15a) Sołectwa Łężyce do stosowania 
technologii, którą przedłożył na etapie uzyskiwania i na podstawie których uzyskał pierwsze 
decyzje lokalizacyjne - to znaczy składowania na kwaterach jedynie odpadów pozostałych po 
sortowaniu surowców wtórnych typu szkło, makulatura, plastiki, opakowania metalowe. 
6.Zachowanie w dotychczasowej funkcji istniejące na terenie Sołectwa grunty leśne, korytarze 
ekologiczne, zieleń śródpolną, zbiorniki wodne i retencyjne. Dopuszczenie zmiany ich 
przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. 
7.Należy uwzględnić, że Sołectwo leży w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z którego 
została sztucznie wydzielona tak zwana „otulina" która zamiast zgodnie z jej przeznaczeniem pełnić 
dla Parku funkcje ochronne, sama mu zagraża gdyż skupia, wytwarza i kumuluje na swoim terenie 
znaczne zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne i kraj obrazowe. Należy przywrócić w miarę 
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możliwości pierwotne znaczenie i zadanie otuliny TPK. 
8.Odtworzyć zieleń śródpolną i korytarze ekologiczne (co roku w Lężycach jest np. problem z 
żabami przekraczającymi drogi komunikacji samochodowej) 
Sołectwo Łężyce jest sołectwem, w którym ma miejsce dynamiczny rozwój jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego i dla mieszkańców ważna jest komunikacja zbiorowa żeby się 
integrować w ramach gminy pomiędzy sołectwami, a także kontaktować z centrum 
administracyjnym gminy. Wobec tego, że obecnie w Sołectwie nie ma żadnych usług mieszkańcy w 
tym dzieci muszą korzystać z nich w miejscowościach sąsiednich co oprócz kosztów zagraża 
również ich bezpieczeństwu. 
Dlatego wnoszę aby ująć w planach rozwoju gminy działania na rzecz w zakresie komunikacji 
9.Budowy przejść dla pieszych bez progów zwalniających, a za to z pulsującymi stale żółtymi 
światłami (rozwiązanie popularne w Europy i USA) zmienianymi na czerwone przez pieszych na 
czas ich przechodzenia przez jezdnię. Światła zasilane mogą być przez równie popularne baterie 
słoneczne 
10.Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Marszewskej i Al. Parku Krajobrazowego 
11.Budowy ronda w Kółeczko wie 
12.Budowy mini rond na wyjazdach z osiedli Rogulewa lub sygnalizacji świetlnej w godzinach 
szczytów komunikacyjnych, w pozostałym okresie żółte światło pulsujące, 
13.Budowy przystanków autobusowych - powinny być budowane tylko z zatokami, a istniejące 
należy przebudować gdyż generują zwiększone zużycie paliwa przez pojazdy blokowane przez 
zatrzymujące się obok przystanków autobusy i tym samym znacznie zanieczyszczają środowisko 
14.Ze względów bezpieczeństwa (dojazd pogotowia, straży pożarnej, możliwość czasowego 
parkowania, możliwość wykonania chodników i ścieżek rowerowych) drogi osiedlowe powinny 
posiadać szerokość minimum 10 m. Zakaz zabudowy blokującej ruch w odległości 5 m od osi jezdni 
w przypadku istniejących dróg węższych. 
15.Rozwiązania komunikacji i połączenia sołectwa z okolicznymi miejscowościami oraz centrum 
administracyjno kulturalnym gminy przy pomocy komunikacji zbiorowej 
w zakresie infrastruktury usługowej 
16.Wyznaczyć w Rogulewie działki usługowe pod mini centrum handlowo usługowe w którym 
znajdzie się sklep spożywczo-przemy słowy, biuro sołectwa, dom kultury, klubo-kawiarnia, sala 
mieszcząca 200 osób i umożliwiająca prowadzenie w normalnych warunkach zebrań wiejskich, 
imprez kulturalno oświatowych, dyskusyjnych klubów filmowych, zebrań okolicznościowych itp, 
biblioteka, poczta, placówka medyczna, 
17. Ująć Łężyce w planie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wejherowo 
w zakresie ochrony środowiska 
18.zwiększenie dla Sołectwa dotacji do odnawialnych źródeł energii aby zrekompensować i nie 
powiększać tła zanieczyszczeń powietrza 
19.doprowadzenie do gazyfikacja Sołectwa 
20.zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
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21.uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ppoż 
22.odtworzenie zasypanych zbiorników retencyjnych i budowa nowych 
23.wyznaczenie zieleni rekreacyjnej jak w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa z roku 2005 

421 14.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie tego terenu z roli na zabudowę jednorodzinną. 
Uzasadnienie: ze względu na występowanie w pobliżu tejże zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

26, obr. Nowy 
Dwór Wejherowski 

 X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

422 14.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie tego terenu z roli na zabudowę jednorodzinną. 
Uzasadnienie: ze względu na występowanie w pobliżu tejże zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

35/3, 35/4, obr. 
Nowy Dwór 

Wejherowski 

 X Działki znajdują się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

423 27.05.2021 - Wnoszę o 194/9 wnoszę o zmianę przeznaczenia przedmiotowej działki z terenu leśnego pod 
zabudowę mieszkaniową. 
Uzasadnienie: są to użytki rolne klasy VI ponadto w bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa 
mieszkaniowa. Na terenie moich działek nie ma obecnie roślinności wysokiej. 

194/9, obr. Nowy 
Dwór Wejherowski 

X   

424 27.05.2021 - Wnoszę o przeznaczenie przedmiotowych działek pod zabudowę mieszkaniową. 
Uzasadnienie: Działki są zlokalizowane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej działki mają dostęp do 
drogi publicznej – ul. Leśna, Łąkowa. Są dostępne sieci woda prąd. 

12/10, 30, obr. 
Nowy Dwór 

Wejherowski 

 X Działki znajdują się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

425 27.05.2021 - Wnoszę o przeznaczenie danych nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową. działkę 144/8 pod 
zabudowę zagrodową – siedliskową 

194/8, 144/8, obr. 
Nowy Dwór 

Wejherowski 

 X Część działki 144/8 
jest przeznaczona pod 
MN3. Pozostała część 
działki oraz dz. 194/8 
znajdują się poza 
obszarem o w pełni 
wykształconej zwartej 
strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

426 27.05.2021 - Wnoszę o przeznaczenie danej działki pod zabudowę mieszkaniową i usługową. 
Uzasadnienie: działka znajduje się w środku lasu, jest atrakcyjna do przeznaczenia jej np. pod 
stadninę koni. Ziemia ma klasę 4, mało nadające się do uż 

53, obr. Nowy 
Dwór Wejherowski 

 X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
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funkcjonalno-
przestrzennej. 

427 27.05.2021 - Wnoszę o przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową 
Uzasadnienie: Działka znajduje się przy ulicy wojewódzkiej, jest atrakcyjna do prowadzenia 
różnorodnych usług, działka jest dobrze skomunikowana, w pobliżu szkoły, sklepów. Ziemia 
posiada klasę 4, mało nadającą się do użytku. 

15/3, obr. Nowy 
Dwór Wejherowski 

 X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

428 27.05.2021 - Wnoszę o zmianę przeznaczenia działki nr 5 na zabudowę mieszkaniową i usługową 
Uzasadnienie: działka jest dobrze skomunikowana. w pobliżu szkoły, sklepów, ziemia posiada 
niewielką wartość rolniczą. 

5, obr. Nowy Dwór 
Wejherowski 

 X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

429 27.05.2021 - Wnoszę o przeznaczenie moich działek 33/23, 33/22 pod zabudowę mieszkaniową. 
Uzasadnienie: na jednej z działek znajduje się obecne budynki mieszkalne i gospodarcze. druga 
nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. 

33/23, 33/22, obr. 
Nowy Dwór 

Wejherowski 

X 
Częściowo 

 Działka nr 33/23 
przeznaczona jest pod 
MN3, działka 33/22 
znajduje się poza 
obszarem o w pełni 
wykształconej zwartej 
strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

430 30.06.2021 - Wnoszę o możliwość przeznaczenia terenu działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub zabudowy letniskowej. 
Uzasadnienie: działka ta w znaczącej większości otoczona jest działkami ujętymi w mpzp jako 
działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. w studium – uchwała nr XIII/558/2017 z dnia 
2018-10-17 teren działki również oznaczony jest jako teren predysponowany do rozwoju 
mieszkalnictwa i funkcji usługowych. działka ta na dzień dzisiejszy ujęta jest jako las, jednak będąc 
właścicielem dążę do przekształcenia działki leśnej i wyłączenie gruntu spod produkcji leśnej. do 
uznania jej pod funkcję rekreacyjną lub mieszkaniową predysponuje ją wiele czynników: dostęp do 
drogi publicznej – ulica Bukowa, bliskość infrastruktury technicznej (wodociąg i łącza kablowe), 
duża intensyfikacja sąsiednich działek skierowana na funkcje mieszkaniowe i rekreacyjne, wielkość 
działki 1083 m2 – wyłączenie tego gruntu spod produkcji leśnej nie spowodowałoby strat w 
gospodarce leśnej na tym terenie, klasa ziemi gruntu na terenie tej działki jest niższa niż 3. 
dodatkowo działka ta jest położona niedaleko jeziora Borowo i predysponuje do zlokalizowania 
tam zabudowy o charakterze letniskowym. 

194/7, obr. Nowy 
Dwór Wejherowski 

 X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

431 02.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie przedmiotowych działek rolnych pod zabudowę mieszkaniową. 
Uzasadnienie: Wnoszę również o zmianę przeznaczenia działki nr 59/2 w Orlu obręb Bolszewo. 
Przy ul. Nadrzecznej jest zwarta zabudowa więc wniosek uznaję za stosowny i proszę go ująć przy 

184/4, 184/1, obr. 
Orle 

 

X 
Częściowo 

 Cześć nieruchomości 
184/4 jest 
przeznaczona pod 
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Studium. 59/2 obr. Bolszewo MN2. Pozostałe tereny 
znajdują się poza 
zwartą zabudową. 
Działka 59/2 obr. 
Bolszewo nie jest 
położona przy ul. 
Nadrzecznej, nie ma 
też wokół zwartej 
zabudowy. Podobnie 
jak działka o tym 
numerze w obrębie 
Orle. 

432 21.05.2021 - Wnoszę o zaprojektowanie zabudowy zagrodowej na działkach 93 lub 94 
Uzasadnienie: planowana zabudowa byłaby w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej. 

93, 94, obr. Reszki X 
Częściowo 

 Fragment dz. 93 jest 
przeznaczony pod RM. 
Pozostałe tereny 
znajdują się poza 
zwartą zabudową. 

433 21.05.2021 - Proszę o zaprojektowanie zabudowy w ciągu działki 99 przy drodze 85. 
Uzasadnienie: Zabudowa ta byłaby w ciągu Reszek przy drodze na wybudowanie. 

99, obr. Reszki  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

434 21.05.2021 - My mieszkańcy Reszek oraz właściciele działek na terenie wsi Reszek zgłaszamy uwagę w/s 
projektu studium o poszerzenie terenu objętego możliwością zabudowy mieszkaniowej. Wieś 
Reszki wydaje się być nagminnie pominięta w jakichkolwiek perspektywach rozwoju gminy. Jeżeli 
nie zwiększymy terenu pod zabudowę mieszkaniową, ewentualnie siedliskową, to niedługo wieś 
Reszki może stać się wsią bez mieszkańców – wsią de facto martwą. Problemy z budową nowych 
domów mają nawet dzieci mieszkańców. W jaki więc sposób wieś Reszki ma się rozwijać? Nie 
zachęcając nowych mieszkańców, młodych rodzin z dziećmi do zasiedlania wsi Reszki skazujemy tą 
miejscowość na ostracyzm i izolację na terenie Gminy Wejherowo. 
Wnosimy o uwzględnienie terenów pod zabudowę mieszkaniową wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
dróg o nr działek – 85, 53, 58, 108, 99 

Tereny wzdłuż dróg 
o numerach działek 
85, 53, 58, 108, 99, 

obr. Reszki 

 X Brak możliwości 
wyznaczenia strefy 
zwartej zabudowy w 
inny sposób niż już jest 
to uczynione. 

435 30.06.2021 - Wnoszę o uwzględnienie na działce 91 możliwości zabudowy zagrodowej. 
Uzasadnienie: działka ta leży w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej. stanowi ona 
naturalny ciąg rozwoju tego typu zabudowy wsi Reszki. By móc liczyć na rozwój tego terenu trzeba 
uwzględnić przyszłe potrzeby wynikające z rozbudowy gospodarstw rolnych, ich podziału, 
wyspecjalizowania. by zatrzymać młodych mieszkańców wsi Reszki trzeba im umożliwić założenie 
nowych siedlisk, zagród na ziemi obecnie należącej do ich rodziców. 

91, obr. Reszki  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

436 30.06.2021 - Wnoszę o uwzględnienie na działce 96 możliwości zabudowy zagrodowej. 96, obr. Reszki  X Działka znajduje się 
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Uzasadnienie: działka ta leży w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej. stanowi ona 
naturalny ciąg rozwoju tego typu zabudowy wsi Reszki. By móc liczyć na rozwój tego terenu trzeba 
uwzględnić przyszłe potrzeby wynikające z rozbudowy gospodarstw rolnych, ich podziału, 
wyspecjalizowania. by zatrzymać młodych mieszkańców wsi Reszki trzeba im umożliwić założenie 
nowych siedlisk, zagród na ziemi obecnie należącej do ich rodziców. 

poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

437 30.06.2021 - Wnoszę o uwzględnienie na działce 89 możliwości zabudowy zagrodowej. 
Uzasadnienie: działka ta leży w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej. stanowi ona 
naturalny ciąg rozwoju tego typu zabudowy wsi Reszki. By móc liczyć na rozwój tego terenu trzeba 
uwzględnić przyszłe potrzeby wynikające z rozbudowy gospodarstw rolnych, ich podziału, 
wyspecjalizowania. by zatrzymać młodych mieszkańców wsi Reszki trzeba im umożliwić założenie 
nowych siedlisk, zagród na ziemi obecnie należącej do ich rodziców. 

89, obr. Reszki  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

438 30.06.2021 - Wnoszę o uwzględnienie na działce 55 możliwości zabudowy zagrodowej 
Uzasadnienie: działka ta leży przy głównym szlaku komunikacyjnym łączącym Reszki i Bieszkowice 
– w bardzo bliskim sąsiedztwie istniejącej i nowopowstającej zabudowy zagrodowej. Stanowi 
naturalny ciąg rozwoju tego typu zabudowy wsi Reszki i pobliskich osad. By móc liczyć na rozwój 
tego terenu trzeba uwzględnić przyszłe potrzeby wynikające z rozbudowy gospodarstw rolnych, ich 
podziału (akurat omawiana działka posiada czterech współwłaścicieli) i uwzględnia możliwości 
dodatkowej zabudowy. Rozwój tych terenów może nastąpić np. poprzez skierowanie istniejących 
gospodarstw rolnych w stronę agroturystyki – i w tym wypadku również niezbędne może się 
okazać przeznaczenie chociażby części omawianego ternu pod możliwość zabudowy zagrodowej. 
By zatrzymać młodych mieszkańców wsi Reszki trzeba im umożliwić założenie nowych siedlisk, 
zagród na ziemi obecnie należącej do ich rodziców. 

55, obr. Reszki  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

439 30.06.2021 - Wnoszę o możliwość wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych danej działki w celach 
turystycznych i rekreacyjnych (przeznaczenie części działki pod RM lub RU). 
Uzasadnienie: Teren działki 122/1 charakteryzuje się niezwykłymi walorami przyrodniczo-
krajobrazowymi, które mogą być wykorzystane w kontekście rozwoju turystyki i rekreacji na tym 
terenie. Działka położona jest na pagórku (z 3 stron otoczona lasem), z którego rozpościera się 
zapierający dech w piersiach widok na Reszki, a nawet w związku z obniżeniem terenu w kierunku 
Rumii – przy wejściu na wyższą konstrukcję widać morze w Zatoce.  
Działka ta sąsiaduje z lasem i tu również można to wykorzystać jako walor i możliwość bliskiego 
obcowania z przyrodą. W bardzo bliskiej odległości znajduje się (nieczytelne) przyrodniczo i 
ekologicznie rzeka – Zagórska Struga. Teren ten mógłby być wykorzystany jako miejsce 
namiotowe, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, punkt widokowy, stadnina koni, miejsce chowu 
zwierząt wolno wybiegowego. By wykorzystać pokaźny potencjał tej działki, trzeba część jej terenu 
przeznaczyć jako teren pod zabudowę zagrodową (lub podobne funkcje). Dodam tylko, że ze 
względu na umiejscowienie na pagórku ciężko ten teren wykorzystać w stu procentach do 
produkcji rolniczej chociażby poprzez nachylenie terenu i duże problemy z wjazdem maszyn 
rolniczych na tę część działki znajdującą się na pagórku. By zatrzymać młodych mieszkańców wsi 
Reszki trzeba im umożliwić założenie własnych siedlisk, zagród. 

122/1, obr. Reszki  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

440 30.06.2021 - Wnoszę o uwzględnienie na działce 118 możliwości zabudowy zagrodowej. 118, obr. Reszki  X Działka znajduje się 
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Uzasadnienie: działka ta leży w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej. stanowi ona 
naturalny etap rozwoju tego typu zabudowy wsi Reszki. Posiada łatwy dostęp do infrastruktury 
technicznej By móc liczyć na rozwój tego terenu trzeba uwzględnić przyszłe potrzeby wynikające z 
rozbudowy gospodarstw rolnych, ich podziału, wyspecjalizowania. by zatrzymać młodych 
mieszkańców wsi Reszki trzeba im umożliwić założenie nowych siedlisk, zagród na ziemi obecnie 
należącej do ich rodziców. 

poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

441 30.06.2021 - Wnoszę o uwzględnienie na działce 86/1 możliwości zabudowy zagrodowej. 
Uzasadnienie: działka ta leży w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej. stanowi ona 
naturalny etap rozwoju tego typu zabudowy wsi Reszki. Posiada łatwy dostęp do infrastruktury 
technicznej (wodociąg, energia elektryczna). By móc liczyć na rozwój tego terenu trzeba 
uwzględnić przyszłe potrzeby wynikające z rozbudowy gospodarstw rolnych, ich podziału, 
wyspecjalizowania. by zatrzymać młodych mieszkańców wsi Reszki trzeba im umożliwić założenie 
nowych siedlisk, zagród na ziemi obecnie należącej do ich rodziców. 

86/1, obr. Reszki  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

442 30.06.2021 - Wnoszę o uwzględnienie na działce 88 możliwości zabudowy zagrodowej. 
Uzasadnienie: działka ta leży w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej. stanowi ona 
naturalny etap rozwoju tego typu zabudowy wsi Reszki. Posiada łatwy dostęp do infrastruktury 
technicznej By móc liczyć na rozwój tego terenu trzeba uwzględnić przyszłe potrzeby wynikające z 
rozbudowy gospodarstw rolnych, ich podziału, wyspecjalizowania. by zatrzymać młodych 
mieszkańców wsi Reszki trzeba im umożliwić założenie nowych siedlisk, zagród na ziemi obecnie 
należącej do ich rodziców. 

88, obr. Reszki  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

443 30.06.2021 - Wnoszę o uwzględnienie na działce 92 możliwości zabudowy zagrodowej. 
Uzasadnienie: działka ta leży w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej. stanowi ona 
naturalny ciąg rozwoju tego typu zabudowy wsi Reszki. By móc liczyć na rozwój tego terenu trzeba 
uwzględnić przyszłe potrzeby wynikające z rozbudowy gospodarstw rolnych, ich podziału, 
wyspecjalizowania. by zatrzymać młodych mieszkańców wsi Reszki trzeba im umożliwić założenie 
nowych siedlisk, zagród na ziemi obecnie należącej do ich rodziców. 

92, obr. Reszki  X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

444 14.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie całej powierzchni wskazanego terenu pod zabudowę mieszkaniową w 
planie MPZP oznaczoną jako MN. Nie działki siedliskowe. 
Uzasadnienie: w istniejącym MPZP są już działki oznaczone jako MN znajdujące się w pobliżu 
działki 136, a nawet po sąsiedzku np. 27MN. Może warto zastanowić się nad tym, aby teren od 
ulicy Chabrowej wzdłuż całej ulicy Liliowej przewidzieć pod zabudowę mieszkaniową. 
Na samej działce nr 136 nie przewiduje się prowadzenia działalności rolniczej. Nie ma tam również 
żadnego lasu. Owszem las jest po drugiej stronie ulicy. I na pewno podniesie atrakcyjność tego 
terenu, jako miejsca do zamieszkania. Chcę zwrócić uwagę na drogę gminną oznaczoną na mapie 
nr 129. Może warto przewidzieć ją jako drogę dojazdową do działki 136 i 128 i dalej prowadzącą do 
drogi oznaczonej na mapie 27M3KDW. 
Wówczas uzyskamy wygodny dostęp do projektowanego terenu z boiskiem i świetlicą jak również 
przystanków autobusowych. 

136, obr. 
Sopieszyno 

 X Działka znajduje się 
poza obszarem o w 
pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

445 25.05.2021 - Wnoszę o przeznaczenie terenu działki 95, 96 pod zabudowę mieszkaniową. 
Uzasadnienie: uzupełnienie istniejącej zabudowy. 

95, 96, obr. 
Ustarbowo 

 X Działki znajdują się 
poza obszarem o w 
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pełni wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej. 

446 26.05.2021 - Wnoszę o przeznaczenie w/w działki pod zabudowę mieszkaniową w postaci działek budowlanych 
domów jednorodzinnych. 
Uzasadnienie: działka ta graniczy z działkami budowlanymi, drogą gminną oraz klasa IV gruntów 
nie nadaje się na inwestycje rolnicze. 

23/41, obr. 
Ustarbowo 

 X Cześć działki 
przeznaczona jest pod 
teren U/P. 

447 26.05.2021 - Wnoszę o przeznaczenie w/w działek pod zabudowę mieszkaniową w postaci działek budowlanych 
domów jednorodzinnych. 
Uzasadnienie: działki te graniczą z działkami budowlanymi, drogą gminną oraz klasa IV gruntów nie 
nadaje się na inwestycje rolnicze. 

23/38, 23/39, 
23/49, obr. 
Ustarbowo  

X 
Częściowo 

 Część działek 
przeznaczona pod 
MN2, część pod U/P. 
pozostawiono bufor 
między tymi terenami 
w postaci terenów 
rolniczych. 

448 26.05.2021 - Wnoszę o przeznaczenie w/w działki pod zabudowę mieszkaniową w postaci działek budowlanych 
domów jednorodzinnych. 
Uzasadnienie: działka ta graniczy z działkami budowlanymi, drogą gminną oraz klasa IV gruntów 
nie nadaje się na inwestycje rolnicze. 

23/42, obr. 
Ustarbowo 

 X Cześć działki 
przeznaczona jest pod 
teren U/P. 

449 18.06.2021 - Wnoszę o przeznaczenie w/w działek na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Uzasadnienie: na w/w działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy 

Brak wskazanych 
nieruchomości we 

wniosku 

  Brak wskazanych 
nieruchomości we 
wniosku, w związku z 
czym, nie załączono 
również żadnych 
załączników, w 
związku z czym 
wniosek pozostaje bez 
rozstrzygnięcia. 

450 18.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 107/11, położone przy ulicy Prostej/Krzywej w miejscowości 
Ustarbowo, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
Nie obejmowanie naszej działki nr. 107/11 w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego jako ZL (grunty zadrzewione i zakrzewione), co zostało mi 
przedstawione podczas konsultacji społecznych w dniu 24 Maj 2021 w Ustarbowie. Wnoszę o 
pozostawienie obecnej klasyfikacji gruntu jaka jest - RV i RVI. 
Uzasadnienie: 
1.Działka została zakupiona przez nas w 12-08-2020 jako grunt rolny - RV i RVI - załączony wypis z 
rejestru gruntów, wiec zmiana klasyfikacji gruntów groziła by bezpośrednim spadkiem wartości 

107/11, obr. 
Ustarbowo 

X   
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nieruchomości. Obecne studium przewiduje na tych terenach funkcje mieszkaniowe, usługowe i 
rekreacyjne. 
2.Działka nie jest lasem, jest w pełni ogrodzona, zadbana, uprawiane na niej są drzewa owocowe, 
warzywa, owoce oraz rośliny ozdobne. 
3.W momencie zakupu Starosta Wejherowski wydał zaświadczenie OS.3220.1775.2020.AR 
(załączone), z którego wynika iż działka 107/11 nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia 
lasu i nie była dla niej wydana decyzja na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z 28 Września 1991 o 
lasach. 
4.Załączam nowe zaświadczenie ws braku decyzji o lasach OS.3220.1.1834.2021.AD, z którego 
wynika iż działka 107/11 nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i nie była dla niej 
wydana decyzja na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z 28 Września 1991 o lasach. 
5.Działka przedmiotowa wchodzi w skład planowanego gospodarstwa rolnego, gdyż jesteśmy 
w trakcie pozyskiwania wykształcenia Technik - Rolnik, oraz jesteśmy w posiadaniu innych 
gruntów rolnych w Ustarbowie (69/1 oraz 107/12) o łącznej powierzchni ponad lha, 
docelowo ponad 2 ha (w trakcje nabywania). 

451 15.06.2021 - Działając na podstawie art. 11 pkt 1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgłaszam 
wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wejherowo obejmujące działkę nr 107/16, położoną przy ulicy Prostej w miejscowości Ustarbowo, 
prosząc o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie. 
Wnoszę o: 
Nieobejmowanie mojej działki nr 107/16 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego jako ZL (grunty zadrzewione i zakrzewione), który to projekt został mi 
przedstawiony podczas konsultacji społecznych w dniu 24 maja 2021 r. Wnoszę o funkcję 
mieszkalno-turystyczną. 
Uzasadnienie: 
1.Działka została zakupiona przeze mnie w dniu 10 września 2020 r. jako grunty rolne - RIVb 
i RV (załączam wypis z rejestru gruntów) w cenie gruntów rolnych. Zdecydowałam się na tę 
inwestycję, ponieważ w dniu 19 czerwca ub. r. zakupiłam działkę sąsiadującą o nr. 107/14. Przy tej 
okazji poznałam tę okolicę i wstępne założenia Gminy, które pokrywały się z moimi planami - z 
dokumentu RGP.6727.1.310.2020.AK wynikało, że tereny te predysponowane są do funkcji 
mieszkalnej oraz usługowo-turystycznej (załączam odpis z dnia 8 czerwca 2020 r.). 
2.Działka nie jest lasem, rośnie na niej trawa i kilka młodych brzózek. 
3.W momencie zakupu Starosta Wejherowski wydał zaświadczenie OS.3220.2301.2020.EC z 
którego wynika, iż działka nr 107/16 nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i nie 
była dla niej wydana decyzja na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z 28 września 1991 o lasach. 
4.Dokument określał wówczas politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania 
przestrzennego okolicy jako tereny docelowo dedykowane funkcji mieszkalnej oraz usługowo-
turystycznej,   czego   istotnym   potwierdzeniem   w   moim   przekonaniu   było 
  
wybudowanie w ubiegłym roku stajni przy ulicy Prostej; obiekt ten powstał w niewielkiej odległości 

107/16, obr. 
Ustarbowo 

X   
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od posiadanej przeze mnie działki. 
5. Wnioskuję o niezmienianie klasyfikacji gruntów na ZL (grunty zadrzewione i zakrzewione), 
ponieważ spowoduje to obniżenie wartości mojej nieruchomości oraz pomniejszy jej potencjał. 
Podejmując decyzję o zakupie działki kierowałam się informacjami pozyskanymi wówczas ze 
Starostwa oraz niewątpliwą atrakcyjnością turystyczno-rekreacyjną okolicy. Różnorodne 
ukształtowanie terenu i bogactwo przyrodnicze sprawiają, że obszary te mogą być wykorzystywane 
nie tylko w wymiarze wypoczynkowym, rekreacyjnym czy sportowym, ale też edukacyjnym, 
przyczyniając się jednocześnie do wzbudzenia szerszego zainteresowania tymi okolicami. 
Przekształcenie posiadanych przeze mnie gruntów do kategorii ZL uczyni jakiekolwiek w nie 
inwestycje bezcelowymi. 
Do wniosku załączam dokumenty - Starostwo Powiatowe w Wejherowie Wydział Środowiska 
OS.3220.2301.2020.EC, wypis i wyrys z rejestru gruntów z dnia zakupu działki, jak i aktualny, a 
także zaświadczenie RGP.6727.1.310.2020.AK. 

452 03.06.2021 - Działka nr 190/2 w Orlu: 
Zagospodarowanie terenu na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej. 

190/2, obr. Orle  X Obszar stanowi grunt 
leśny. 

453 03.06.2021 - Zagospodarowanie terenu ścieżką pieszo-rowerową, z nawierzchnią przystosowaną również dla 
hulajnóg oraz rolek. Trasa powinna powstać wzdłuż kanału rzeki Reda, zaczynając od jeziora Orle, 
następnie do mostu w Orlu i kończąc na moście w Bolszewie. Na końcu trasy mógłby powstać 
Skatepark. 

Rejon Orla i 
Bolszewa 

X  Tego typu 
infrastruktura może 
powstawać na terenie 
gminy Wejherowo 
zgodnie z zapisami 
studium.  

454 03.06.2021 - Działka nr 564 w Bolszewie: 
Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacji nad kanałem rzeki Reda. 
Przygotowanie miejsca na altany/wiaty, miejsca na ogniska itp. 
Do tego miejsca powinna zostać doprowadzona ścieżka pieszo-rowerowa od jeziora Orle, wzdłuż 
kanału rzeki Reda. Zagospodarowanie miejsca na skatepark. 

564, obr. Bolszewo X  Przeznaczenie w 
studium pozwala na 
realizację wskazanej 
inwestycji. 

455 03.06.2021 - Zagospodarowanie terenu na Przedszkole przy skrzyżowaniu ulic Liliowej oraz Irysowej. 190/2, Orle X 
częściowo 

 Fragment działki 
przeznaczony jest pod 
U, co umożliwia 
realizację przedszkola. 
Zostanie to jednak 
uszczegółowione w 
planie miejscowym. 

456 13.06.2021 - Działka nr 34/5 Bolszewo - proponuje ustalenie terenu pod obiekt galerii handlowej 34/5, Bolszewo  X Teren ten 
predysponowany jest 
do lokalizacji usług o 
mniejszej powierzchni 
użytkowej. 

457 29.06.2021 - Jestem właścicielem działek 213/24, 213/25 w miejscowości Gościcino na ulicy Sielankowej. Wdniu 
dzisiejszym zobaczyłem informację o projekcie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju wsi 

213/24, 213/25 i 
okolica, obr. 

X 
częściowo 

 Zlikwidowano teren 
U/P na znacznym 
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Gościcino. Jestem bardzo zaniepokojony propozycją która została przedstawiona, a dokładnie 
umiejscowieniu strefy przemysłowej w tak pięknym u cennym przyrodniczo zakątku wsi. 
Fenomenalna rzęxba terenu która powinna być prawnie chroniona, została w tym planie zdeptana. 
mam nadzieję, że to tylko niedopatrzenie któregoś z projektantów. Wnoszę sprzeciw do obecnego 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Wsi Gościcino. 

Gościcino obszarze 
pozostawiając funkcje 
zgodne z mppz. 
Teren U/P 
pozostawiono jedynie 
wzdłuż granicy gminy 
do wysokości 
istniejącej i 
projektowanej linii 
elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia. 

Załączniki: 
zbiór wniosków zamieszczonych w wykazie  
 
 
 


