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Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
 
Pismo: ID/341/25/02/10  Rewal dnia: 2010-07-29 
 

          
         WYKONAWCY 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 
Uprzejmie informujemy, iŜ do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655 ze zm. – dalej Ustawa) w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Pogorzelica, Gmina Rewal. 
 
Treść zapytań jest następująca : 

„Pytanie 1 

Na jakiej podstawie Zamawiający włączył w zakres przetargu na sporządzenie mpzp, 
przygotowanie map podkładowych do celów projektowych. 

Jest to niezgodne z art.14 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  

art.14 ust.5. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania 
planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.  

Ponadto w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu w przestrzennym nie ma obowiązku 
aktualizacji map, która wymagana jest w SIWZ. 

art. 16. 1. Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1.000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map 
zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie 
geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie 
map w skali 1:500 lub 1:2.000, a w przypadkach planów miejscowych, które sporządza się wyłącznie w 
celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się 
stosowanie map w skali 1:5.000.  

Pytanie 2 

Czy w granicach opracowania występują tereny wymagające uzyskania zgody na 
przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne i czy tereny te posiadają aktualny Plan 
urządzenia lasu?  

Czy w przypadku braku tych planów, Zamawiający dostarczy Wykonawcy opis taksacyjny lasu? 
„ 
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Odpowiedź Zamawiającego. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1  
 
Sformułowanie w SIWZ "mapy podkładowe do celów projektowych" naleŜy rozumieć jako mapy o treści 
określonej w art. 16 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, słuŜące sporządzeniu 
projektu planu. Umieszczenie tych map w zakresie przetargu, zdaniem Zamawiającego nie stoi w 
sprzeczności z przepisami ustawy, poniewaŜ ustawodawca w art. 14 ust 5 ustawy nie wymienia Ŝadnych 
map, wskazuje jedynie, przed podjęciem stosownej uchwały, na konieczność przygotowania przez Wójta 
materiałów geodezyjnych do opracowania planu - w interpretacji Zamawiającego wymienione materiały 
geodecyzjne nie są toŜsame z mapami wymienionymi w art. 16 ustawy.  
  
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
 
W granicach opracowania występują tereny wymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia. 
Zamawiający nie posiada informacji o planach urządzenia lasu dla tych terenów. Ewentualne 
przygotowanie opisów taksacyjnych znajduje się po stronie Wykonawcy. 
 
 
 
Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego 
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało 
zamieszczone na stronie internetowej. 
 
 
 

Za Zamawiającego 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Tomasz Bartkowski 

 


