UZUPE

NIENIE DO PROGNOZY ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO MIASTA DZIA DOWO NA OBSZARZE DOTYCZ CYM
TERENÓW PO
ONYCH POMI DZY UL. GMINN I UL. PRZEMYS OW

AUTORZY OPRACOWANIA:
MGR. IN

. MONIKA JAB

SKA

MGR. IN

OLSZTYN – GRUDZIE 2017 r.

. PAWE JAB

SKI

UZUPE NIENIE DO PROGNOZY ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA DZIA DOWO NA OBSZARZE DOTYCZ CYM TERENÓW PO OZONYCH POMI DZY UL. GMINN I UL. PRZEMYS OW

SPIS TRE CI

1. WST P........................................................................................................3
2. W

YW NA LUDZI I

RODOWISKO PLANOWANEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA

OKRE LONEGO W PROJEKCIE PLANU MIEJSCOWEGO....................................................3

3.

INFORMACJE DOTYCZ CE UJ CIA WODY..................................................................5

O

WIADCZENIA WYNIKAJ CE Z ART.

2008

R.

O

UDOST PNIANIU

SPO ECZE STWA

W

51

UST.

INFORMACJI

OCHRONIE

2

PKT.

O

RODOWISKA

1

LIT

F

USTAWY Z DNIA

RODOWISKU
ORAZ

O

I

OCENACH

RODOWISKO.

Pracownia SPATIUM Monika Jab
tel. 609-789-098, pracownia@spatium.com.pl

2

JEGO

ska

3

PA DZIERNIKA

OCHRONIE,

UDZIALE

ODDZIA YWANIA

NA

UZUPE NIENIE DO PROGNOZY ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA DZIA DOWO NA OBSZARZE DOTYCZ CYM TERENÓW PO OZONYCH POMI DZY UL. GMINN I UL. PRZEMYS OW

1. WST

P.

Niniejsze uzupe nienie do prognozy oddzia ywania na rodowisko projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dzia dowo na obszarze
dotycz cym terenów po onych pomi dzy ul. Gminn i ul. Przemys ow zawiera
uzupe nienie prognozy oddzia ywania na rodowisko w zwi zku z pismem Warmi skoMazurskiego Pa stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz
Pa stwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w
Dzia dowie
(znak:
ZNS.470.20.2017 z dnia 12.12.2017 r.).
2. W

YW NA LUDZI I

RODOWISKO PLANOWANEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA

OKRE LONEGO W PROJEKCIE PLANU MIEJSCOWEGO.

W
celu
ograniczenia negatywnego wp ywu
projektowanych sposobów
zagospodarowania na ludzi i rodowisko w przedmiotowym projekcie planu wprowadzono
nast puj ce korekty.:
1. Na rysunku projektu planu wyznaczono tereny zieleni urz dzonej oznaczone
symbolem ZP.01.
2. W cz ci tekstowej uchwa y uzupe niono zapisy:
2.1. W § 7 ust. 2 Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu wprowadzono
nast puj ce zapisy:
2.1.1. w zakresie przedsi wzi
zaliczanych do mog cych znacz co oddzia ywa
na rodowisko obowi zuj przepisy w sprawie ochrony rodowiska, w tym w
szczególno ci przepisy rozporz dzenia w sprawie przedsi wzi
mog cych
znacz co oddzia ywa na rodowisko;
2.1.2. w granicach planu zakazuje si
lokalizacji zak adów stwarzaj cych
zagro enie dla
ycia i zdrowia ludzi, a w szczególno ci zak adów
stwarzaj cych zagro enie wyst pienia powa nej awarii przemys owej;
2.1.3. w granicach planu zakazuje si lokalizacji dzia alno ci produkcyjnej lub
us ugowej powoduj cej przekroczenia dopuszczalnych poziomów szkodliwych
lub uci liwych oddzia ywa
na
rodowisko, w tym w szczególno ci
uci liwych lub szkodliwych odpadów oraz pogorszenia warunków
ytkowania terenów s siaduj cych np. poprzez emisj zapachów, dymów
lub sk adowania nieestetycznych odpadów w eksponowanym miejscu.
2.2. W Rozdziale II Ustalenia szczegó owe (...), w § 8:
2.2.1. dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem UP.01 Tereny zabudowy
us ugowej i produkcyjnej okre lono przeznaczenie podstawowe i
uzupe niaj ce
(Przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
us ugowa
bezpiecze stwa publicznego, w tym areszt i zak ad karny, zabudowa
administracyjno – socjalna. Przeznaczenie uzupe niaj ce: zabudowa
produkcyjna, zabudowa gospodarcza, komunikacja wewn trzna, parkingi,
infrastruktura techniczna, ziele , urz dzenia i obiekty sportowe) oraz
wprowadzono zapis, e zabudow produkcyjn (przeznaczenie uzupe niaj ce)
nale y realizowa w sposób zapewniaj cy zachowanie odpowiednich norm w
zakresie negatywnego oddzia ywania o charakterze uci liwym (ha as,
drgania, py y i inne zanieczyszczenia) w stosunku do zabudowy
przeznaczenia podstawowego, w tym w szczególno ci
zabudowy
zamieszkania zbiorowego.
2.2.2. Okre lono warunki zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem
ZP.01 Tereny zieleni urz dzonej ( 1) teren zieleni urz dzonej o charakterze
izolacyjnym; 2) ca y teren nale y urz dzi celowo komponowan zieleni
wysok i nisk stanowi
izolacj pomi dzy terenami istniej cej zabudowy
mieszkaniowej (poza granicami planu) a projektowanymi terenami zabudowy
us ugowej i produkcyjnej; 3) dopuszcza si lokalizacj sieci i urz dze
infrastruktury technicznej).
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Plan obejmuje w przewadze tereny stanowi ce w asno Skarbu Pa stwa (obecnie
przekazane w trwa y zarz d) oraz w niewielkiej cz ci grunty stanowi ce w asno Gminy
Miejskiej Dzia dowo (uj cie wody – teren oznaczonym symbolem Ti.01).
Celem opracowania projektu zmiany planu jest scalenie terenu i wprowadzenie
mo liwo ci lokalizacji zabudowy us ug bezpiecze stwa publicznego tj.: aresztu i zak adu
karnego wraz z zabudow administracyjno-socjaln .
W ramach realizacji aresztu i zak adu karnego przewiduje si budow m.in.
4 pawilonów wraz z obiektami towarzysz cymi (budynku wielofunkcyjnego, sali widze ,
pralni i kuchni, ewidencji i s by zdrowia), 3 hal produkcyjnych, gara y, warsztatu,
wartowni, budynku administracji, magazynu, stacji trafo, kot owni oraz parkingów.
Ilustracja. Projekt zagospodarowania terenu.

Na etapie opracowywania projektu planu miejscowego nie okre la si jaki rodzaj
produkcji i us ug realizowany b dzie na przedmiotowym terenie, a jedynie wskazuje
mo liwe kierunki rozwoju zabudowy.
Rzetelna analiza oddzia ywania planowanej zabudowy na s siedztwo jest mo liwa
w przypadku realizacji konkretnej inwestycji posiadaj cej wymiar materialny, czyli w
przypadku procedury oceny oddzia ywaniania inwestycji na rodowisko (OO ), procedury
zupe nie innej ni strategiczna ocena oddzia ywania na rodowisko (ocena projektu
planu), bo przeprowadzanej dla konkretnej inwestycji posiadaj cej projekt
zagospodarowania terenu z dok adnie okre lon lokalizacj i pe nymi, szczegó owymi
danymi oraz parametrami projektowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu
informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska
oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
Przeprowadzenia oceny oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko wymaga realizacja
nast puj cych planowanych przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa
na
rodowisko:
1) planowanego przedsi wzi cia mog cego zawsze znacz co oddzia ywa
na
rodowisko,
2) planowanego przedsi wzi cia mog cego potencjalnie znacz co oddzia ywa na
rodowisko, je eli obowi zek przeprowadzenia oceny oddzia ywania na rodowisko
zosta stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
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Przedsi wzi cia
mog ce znacz co
oddzia ywa
na
rodowisko
zosta y
skatalogowane – na podstawie za czników I i II dyrektywy 85/337/EWG oraz z
uwzgl dnieniem krajowych regu prawnych dotycz cych podejmowania przedsi wzi
w
ogóle – w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016
r. poz. 71). W ród nich wyró niono m.in. przedsi wzi cia mog ce zawsze znacz co
oddzia ywa
na
rodowisko oraz przedsi wzi cia mog ce potencjalnie znacz co
oddzia ywa na rodowisko. Ponadto, zgodnie z ustawow delegacj (i tre ci dyrektywy)
w rozporz dzeniu okre lono przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach s
kwalifikowane jako przedsi wzi cia mog ce zawsze lub potencjalnie znacz co
oddzia ywa na rodowisko.
Przedsi wzi cia mog ce znacz co oddzia ywa
na
rodowisko opisano w
rozporz dzeniu jako:
obiekty,
procesy (instalacje),
w sposób czny (obiekt i proces).
Poniewa na etapie opracowywania projektu planu nie ma informacji dotycz cych
wielko ci i gabarytów zabudowy, wielko ci powierzchni zabudowy rozumianej zgodnie z
w/w rozporz dzeniem jako powierzchni terenu zaj tej przez obiekty budowlane oraz
pozosta ej powierzchni przeznaczonej do przekszta cenie w wyniku realizacji
przedsi wzi cia, a tak e sposobu wykorzystania obiektów us ugowych i przemys owych
oraz przewidywanych instalacji, nie ma mo liwo ci dok adnego okre lenia wp ywu
planowanej zabudowy na zdrowie ludzi i rodowisko. Oceny takiej b dzie mo na dokona
znaj c konkretne paramenty inwestycji.
3.

INFORMACJE DOTYCZ CE UJ CIA WODY.

Zgodnie z informacjami przekazanym przez Urz d Miejski Dzia dowo uj cie wody
nie funkcjonuje od kilkunastu lat i nie planuje si pod czenia do niego nowych terenów
oraz budynków.
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Pawe Jab
ski
ul. Nasienna 19
10-816 Olsztyn
tel. 695-202-134

O

WIADCZENIE

wiadczam, e spe niam wymagania o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z
dnia z dnia 03 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o

rodowisku i jego

ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na
rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).
Jednocze nie o wiadczam,

e jestem

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za

enie fa szywego o wiadczenia.

Pawe Jab
ski
…………………………………………
(podpis)
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Monika Jab
ska
ul. Nasienna 19
10-816 Olsztyn
tel. 609-789-098

O

WIADCZENIE

wiadczam, e spe niam wymagania o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z
dnia z dnia 03 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o

rodowisku i jego

ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na
rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).
Jednocze nie o wiadczam,

e jestem

wiadoma odpowiedzialno ci karnej za

enie fa szywego o wiadczenia.

Monika Jab
ska
…………………………………………
(podpis)

Pracownia SPATIUM Monika Jab
tel. 609-789-098, pracownia@spatium.com.pl

7

ska

