
Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr LVII/454/2018  

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 18 września 2018 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ogrodzieniec. 

 

1. Z uwagi na mały obszar planu, istniejące zainwestowanie oraz ustawowy wymóg 

zachowania zgodności ustaleń planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec, nie było możliwości 

rozpatrywania rozwiązań alternatywnych. 

2. W projekcie planu uwzględniono istniejące uwarunkowania środowiskowe i przyrodnicze. 

Na terenie objętym planem nie występują obszary objęte formami ochrony przyrody. 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu w piśmie z dnia  

26 lutego 2018 r. (znak: NS/NZ-522-05/KU/18) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Katowicach w piśmie z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: 

WOOŚ.410.56.2018.PB) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ogrodzieniec”. 

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu poinformował w piśmie nr 

NS/NZ-522-06-1/LP/KU/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r., iż w związku z wyrażeniem 

zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, o braku podstaw prawnych i merytorycznych do wydawania opinii 

sanitarnych. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował 

projekt zmiany planu  w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych pismem nr NS-

NZ.743.60.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. 

5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaopiniował pozytywnie projekt zmiany planu 

pismem nr WOOŚ.070.99.2018.AB z dnia 11 kwietnia 2018 r. 

6. Podczas wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych 

uwag. 

7. Plan nie zawiera ustaleń mogących skutkować oddziaływaniem transgranicznym na 

środowisko. 

8. Analiza skutków realizacji postanowień wynikających z planu będzie monitorowana  

w ramach oceny aktualności planu, o której jest mowa w art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 

z późn. zm.). Oceną aktualnego stanu, stopnia zanieczyszczeń oraz skutków użytkowania 

poszczególnych komponentów środowiska zajmuje się monitoring, do którego odnoszą 

się zapisy znajdujące się w oddzielnych aktach prawnych. Zakres oraz częstotliwość 

pomiarów będzie zależna od rodzaju inwestycji, które zostaną zlokalizowane na terenie 

objętym planem.  

 


