Raport
z Konsultacji Społecznych Studium
Konsultacje zostały rozpoczęte w czerwcu 2021 roku, a zakończone w kwietniu 2022 roku.

Konsultacje Społeczne dotyczyły Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
które obejmuje całą gminę.

W ramach pierwszego działania zostały przygotowane:
•
•
•

logotyp konsultacji społecznych w Gminie Łukta, plakaty, ulotki oraz roll-up;
zakładka „konsultacje społeczne” na stronie internetowej Gminy;
spot filmowy promujący konsultacje społeczne.

Treść oraz wizualizacja materiałów informacyjnych została przygotowana przez zespół projektowy złożony
z pracowników urzędu. Na stronie internetowej Gminy w zakładce „konsultacje społeczne” zostały
opublikowane treści dotyczące konsultacji prowadzonych w ramach projektu „Planowanie
z mieszkańcami”, a także podstawowe zasady planowania przestrzennego (m.in. rodzaje dokumentów
planistycznych, różnice między nimi, przebieg procedury planistycznej, program działań konsultacyjnych,
kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację konsultacji, przekierowanie do SIP wraz z filmem
instruktażowym). Promocyjny spot filmowy z wykorzystaniem ujęć z drona oraz wypowiedź Pana Wójta
stanowią nie tylko źródło informacji, ale również skuteczną promocję konsultacji wśród interesariuszy. Dla
najstarszych klas w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukcie (Łukta i Mostkowo) przeprowadzono
szkolenia z zakresu systemów informacji przestrzennej. Przeprowadzono zajęcia dla łącznie 100 uczniów.
Równolegle funkcjonowała infolinia telefoniczna przeznaczona dla zainteresowanych mieszkańców
(wyjaśnianie na czym polegają konsultacje, odpowiedzi na pytania) oraz możliwość kontaktu mailowego
za pomocą adresu konsultacje@lukta.com.pl. Ponadto w procesie konsultacji wykorzystano zwyczajowe
kanały komunikacji pomiędzy mieszkańcami czyli prasę lokalną (3 artykuły na różnych etapach projektu),
ogłoszenia parafialne i jak wyżej wspomniane media społecznościowe. Na terenie Gminy funkcjonuje ok.
20 organizacji pozarządowych, do których dwukrotnie został wysłany newsletter dedykowany NGO.
WYDRUK I DYSTRYBUCJA PLAKATÓW, ULOTEK i LISTÓW DEDYKOWANYCH
1. Plakaty zostały wydrukowane w łącznej liczbie 150 sztuk. Zostały umieszczone na tablicach sołeckich, w
Urzędzie i jednostkach podległych (GOK, szkoła, GOPS), przy sklepach i innych zwyczajowych miejscach.
2. Ulotki wydrukowane w liczbie 2500 sztuk zawierały m.in. przejrzystą informację o studium i jego
znaczeniu, krótki opis funkcjonalności SIP, harmonogram konsultacji, kontakt do osoby/osób
odpowiedzialnych za ich przebieg oraz możliwości i formy składanych uwag i opinii. Wykorzystane zostały
kanały komunikacji dostępne dla osób, które nie korzystają z internetu (np. wydrukowana ulotka wyłożona
w miejscach publicznych, tablice ogłoszeń, spotkania otwarte).
PUNKT KONSULTACYJNY Punkt konsultacyjny został zorganizowany 31 grudnia 2021 w budynku urzędu
(przedsionek w wejściu), w centrum miejscowości w godzinach popołudniowych. Osoby odwiedzające
punkt mogły złożyć swoje opinie i uwagi za pomocą wcześniej przygotowanych formularzy.

SPOTKANIA OTWARTE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH Przeprowadzono spotkania
w sołectwach (18 spotkań) w terminach i lokalizacjach dopasowanych do potrzeb i możliwości
mieszkańców.
KONSULTACJE ON-LINE Równolegle do spotkań do zasięgania opinii wykorzystano platformę dedykowaną
konsultacjom społecznym (www.konsultacje.lukta.com.pl).

ZESTAWIENIE OPINIII W RAMACH KONSULTACJI
Informacja o uwzględnieniu uwag przez Wójta Gminy Łukta zostanie dołączona do poniższej
tabeli po dostarczeniu stanowiska urbanisty.

Lp.
Treść
1
Czy zgodnie z rysunkiem studium nie będzie ronda i obwodnicy w Łukcie?
2
Czy zgodnie ze studium zmienią nam w dowodach osobistych, że mieszkamy w Glądach?
3
Czy w Kojdach nie będzie można się budować po lewej stronie drogi, bo nie ma tam strefy
zabudowania?
4
Czy we Florczakach zabudowania nie wrysowane w strefie zabudowania, będą miały jakieś
problemy? Czy tam będzie można kiedyś uchwalić plan?
5
Czy nie ma już złoża Kiewry?
6
Czy nowe Studium uchroni mieszkańców Dąg od budowy kolejnych kurników?
7
Czy będą kolejne plany miejscowe w Mostkowie i Koziej Górze?
8
Czy w Kojdach można postawić elektrownię wiatrową?
9
Czy w Kojdach można postawić farmę fotowoltaiczną?
10 Czy działka gminna za cmentarzem w Łukcie w nowym studium będzie przeznaczona pod
jego rozbudowę?
11 Dlaczego w Mostkowie wszystko jest pod rolnictwo, skoro nie ma tu rolników a są chętni na
rozwój w turystykę?
12 Proszę o wyjaśnienie dlaczego w tabeli na stronie 56 w studium widnieje numer działki nr
77 w obrębie Dąg jako miejsce wypoczynku, plac zabaw, a nie działka 77/1 (pop podziale)
13 Dlaczego różowa przerywana linia (zasięg obszarów funkcjonalnych wg legendy) jest tak
gruba, że właściwie zakrywa całą moją działkę?
14 Czy jest szansa, że ta zmiana studium może być zaakceptowana przez wojewodę? Czy
spełnia na pewno wymagania formalne i prawne?
15 To studium nie jest dla mnie czytelne. Kiedy planowana jest kolejna zmiana?
16 Co można zgodnie ze studium zrobić na działce szkolnej w Mostkowie w obszarze natura
200? Plac zabaw? Boisko?
17 Legenda mapy studium nie jest tożsama z rysunkiem studium.
18 Dlaczego w Molzie tam gdzie nie ma lasu jest rezerwat lasów Taborskich.
19 Dlaczego nowe studium w stosunku do starego zawęża obszary pod zabudowę
miejscowości Plichta w której mieszkam i chcę synowi wybudować dom?
20 Czy na prawdę poziom bezrobocia w gminie jest ponad 30%?
21 Czy budżet gminy udźwignie planowane zmiany wg tabeli na str. 48. Jak wyliczono te
wartości?
22 Dlaczego w studium jest stara a nie nowa oczyszczalnia?
23 W rozdziale III.9.2 jest że wieś nie jest zgazyfikowana, a ja już mam.
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Na str 53 jest że mamy w Łukcie 100% skanalizowania a przecież ja mam szambo?
Na str. 57 Pelnik nie jest wymieniony jako wieś gdzie rozwija się turystyka- dlaczego?.
Przecież tu ciągle się coś buduje?
DZ. 62/1 Łukta, propozycja zmiany na MUT uzasadnienie: bo nie ma planów inwestycyjnych
w zakresie rozbudowy drogi i wokół jest zabudowa mieszkaniowa
Dz. 143, 144 Łukta, propozycja aby dopuścić zabudowę siedliskową, uzasadnienie: jest
zapotrzebowanie na rozbudowę, marna klasa ziemi
Dz. 98/32 dodanie funkcji mieszkalnej
Dz. 98/32, 98/26, 98/53, 98/54 propozycja przekwalifikowania na zabudowę mieszkaniową,
bo taka już tu istnieje i tak jest wykorzystywany
Propozycja stworzenia bariery akustycznej na zachód od terenu działki 98/39 gdzie
prowadzona jest działalność uciążliwa związana z emisją hałasu
Str. 45- Na terenie obszaru w obrębie Florczaki znajduje się złoże kruszywa
udokumentowane nieprzeznaczone do eksploatacji (32 OCHK). Wnioskuję o zmianę zapisu
obszaru zaznaczonego na mapie PE12 i PE13 na złoże nieprzeznaczone do eksploatacji.
Miejscowość Florczaki i Kotkowo powinny zostać miejscowościami o charakterze
turystycznym i tylko w tym zakresie powinna być rozwijana infrastruktura.
Str. 45- Na terenie obszaru w obrębie Florczaki znajduje się złoże kruszywa
udokumentowane nieprzeznaczone do eksploatacji (32 OCHK). Wnioskuję o zmianę zapisu
obszaru zaznaczonego na mapie PE12 i PE13 na złoże nieprzeznaczone do eksploatacji.
Miejscowość FLORCZAKI I KOTKOWO powinny zostać miejscowościami o charakterze
turystycznym i tylko w tym zakresie powinna być dopuszczona rozwijana infrastruktura.
Str. 45- złoże żwiru położone na terenie Florczak i kotkowa jest nie do wydobycia. Rezerwat
Natura 2000 turystyka i wypoczynek.
Str. 39, III.3.4. Przemysł i rzemiosło, kruszywo NIE do wydobycia. Natura 2000, Otulina
Jeziora, turystyka
Ogólnie, Tematyka Studium jak 2012 r., skopiowane i wklejone. Zmienić.

