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REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY 

Bydgoszcz, dnia 4 grudnia 2019 r. 
W00.41 1.178.2019.KB 

Wójt Gminy Obrowo 

ul. Aleja Lipowa 27 

87-126 Obrowo 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działą j ąc na podstawie 

art. 51, art. 53 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 r. o udost ępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej 

uouio ś , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 listopada 2019 r. (wp ływ: 18.11.2019 r.), 

znak: RRG.6721.7.3.2017, uzgadnia zakres i stopie ń  szczegó łowo ści informacji wymaganych 

w prognozie oddzia ływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie Gminy Obrowo w cz ęści miejscowo ści Obrowo dz. nr 15/51, 15/54. 

Zakres prognozy oddzia ływania na środowisko powinien obejmować  dane, 

o których mowa w art. 51 ust. 2 uouio ś , szczegó łowo przedstawiaj ąc następujące zagadnienia: 

- okre ś li ć  jako ść  środowiska, zidentyfikowa ć  jego zagrożenia oraz źródła tych zagrożeń , 

- opisać  metody zastosowane przy sporz ądzaniu prognozy, w szczególno ści informacje 

dotycz ące pochodzenia danych na temat środowiska przyrodniczego, 

- dokona ć  oceny wp ływu planowanego sposobu zagospodarowania i u żytkowania terenu 

wraz z okre ś leniem jego przewidywanej skali i intensywno ści, 

- przedstawi ć  uwarunkowania związane z ochron ą  środowiska, wynikaj ące z realizacji 

infrastruktury ściekowej, w kontek ście wymogów okre ś lonych w art. 83 ust. 3 i 4 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), 

- dokonać  oceny za łożeń  projektu w odniesieniu do celów środowiskowych dla jednolitych 

części wód podziemnych oraz jednolitych cz ęści wód powierzchniowych, 
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- w zakresie ochrony powietrza - przedstawi ć , przeanalizowa ć  i oceni ć  ustalenia projektu 

dotyczące źródeł  ciepła na terenie obj ętym planem, w tym przedstawi ć  racjonalne 

rozwiązania alternatywne do rozwi ązań  zawartych w projekcie, 

- przedstawi ć  istniej ący stan środowiska, w tym opis elementów przyrodniczych, zagro żenia 

dla środowiska i źród ła tych zagrożeń  oraz problemy ochrony środowiska istotne z punktu 

widzenia realizacji projektowanego dokumentu. 

- przeanalizowa ć  wpływ planowanego zagospodarowania na s ąsiednie cenne przyrodniczo 

tereny, w tym nieobj ęte ochron ą  na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), nale ży wziąć  pod uwagę  zarówno wp ływ 

bezpo średni jak i po średni planowanych funkcji, 

- przedstawi ć  wyniki analiz i ocen w formie kartograficznej. 

Celem opracowania przedmiotowego dokumentu, jest okre ś lenie przewidywanych 

skutków wpływu założeń  wyżej wymienionego planu na środowisko, wynikaj ących 

z wprowadzenia nowych funkcji, ewentualnych sposobów ich unikni ęcia oraz rozwa żenie 

moż liwych alternatyw. W zwi ązku z powyższym, analiza i ocena wp ływu ustale ń  projektu 

powinna bazować  przede wszystkim na dost ępnej dokumentacji. np . aktualnym opracowaniu 

ekofizj ograficznym, sporz ądzanym na potrzeby prac planistycznych. Opracowanie powinno 

zostać  wykonane na podstawie dost ępnych danych literaturowych, a tak że badań  terenowych. 

W przypadku wyznaczania w projekcie planu terenów przeznaczonych pod realizacj ę  

przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na środowisko, w prognozie nale ży 

przeanalizować  moż liwy wpływ ich realizacji na środowisko, w tym przyrodnicze. 

Prognoza powinna tak że wykazać , że projekt dokumentu uwzgl ędnia zasady 

zrównoważonego rozwoju, warunki równowagi przyrodniczej i racjonalne gospodarowanie 

zasobami środowiska. 

Uznaj ę , że przedstawiony zakres prognozy pozwoli na sporz ądzenie projektu 

uwzględniaj ącego aspekty środowiskowe, w celu wspierania zrównoważonego rozwoju 

oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony ś rodowiska. 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Ś rodowiska w Bydgoszczy 

Maria I)ombrowicz 
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