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OPINIA SANITARNA 	9 
Na podstawie art. 3 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), w związku z art. 53 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. - o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pó źn. zm.) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Toruniu 

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 listopada 2019 r. 
(wpływ dnia: 18 listopada 2019 r.) w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegó łowości 
informacji wymaganych w prognozie oddzia ływania na środowisko miejscowego planu 
zaosnodarowania nrzestrzemieo Gminy Obrowo w cze ści miel scowo ści Obrowo. 
dz. nr 15151, 15/54 uzgadnia zakres i stopie ń  szczegó łowości informacji wymaganych 
w w/w prognozie oddziaływania na środowisko. 

Prognoza winna by ć  opracowana zgodnie z art. 51 ust. 2 i art. 52 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), ze szczególnym uwzgl ędnieniem informacji 
dotyczących istniej ącego stanu środowiska oraz stanu środowiska na obszarach obj ętych 
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem - tj.: 

- obecnego sposobu zagospodarowania terenu obj ętego projektem planu, 
- warunków posadowienia budynków oraz poziomu wyst ępowania wód 

gruntowych na przedmiotowym terenie, 
- sposobu faktycznego zagospodarowania terenów s ąsiednich. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 53 ustawy z 3 października 2008 r. o udost ępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pó źn. zm.) Wójt Gminy Obrowo 
zwrócił  się  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o uzgodnienie 
zakresu i stopnia szczegó łowości informacji wymaganych w prognozie oddzia ływania 
na środowisko miel scoweo nlanu zaosDodarowania Drzestrzenneo Gminy Obrowo 
w części miejscowo ści Obrowo, dz. nr 15151, 15/54. 

Uchwałą  Rady Gminy Obrowo nr XLIV/320/20 18 z dnia 11 pa ździernika 2018 r. 
przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla w/w terenu. 

Strona 1 z 2 



Uznaje się , że proponowany zakres i stopień  szczegółowości informacji, który winien 
znajdować  się  w prognozie uwzględni higieniczne warunki środowiska i zdrowie ludzi. 

Biorąc powyższe pod uwagę  uzgodniono jak w sentencji. 

Pa ń stwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

w Toruniu 

# 
mP"Ćy 	wók Wąs icka 

Otrzymuj ą : 

1. Urząd Gminy Obrowo 
ul. Aleja Lipowa 27 
87-126 Obrowo 

2. a/a 

I 
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