ZARZĄDZENIE NR 82/2019
WÓJTA GMINY WEJHEROWO
z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 55 w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art.21 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, 479, z 2019 r. poz. 630) oraz
art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730), zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjmuję projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra
w Gminie Wejherowo.
§ 2. Przyjęty dokument: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru
kieruje do uchwalenia przez Radę Gminy Wejherowo w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730) i wraz
z podsumowaniem przekazuję właściwym organom: Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Gdańsku i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wejherowie.
§ 3. Załącznik do Zarządzenia: Uzasadnienie i podsumowanie zawierające informacje o udziale
społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Henryk Skwarło
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Załącznik do zarządzenia Nr 82/2019
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 3 czerwca 2019 r.
UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O UDZIALE
SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
I. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu:
1. Projekt planu opracowany został w oparciu o Uchwałę Nr XXXIII/389/2013 Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo zmienioną Uchwałą Nr XLVI/547/2014 Rady
Gminy Wejherowo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/389/2013 Rady Gminy
Wejherowo z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo.
2. Zgodnie z warunkami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
opublikowano odpowiednie obwieszczenia i ogłoszenia, wyznaczono terminy składania wniosków, rozpatrzono
wnioski, uzyskano wymagane opinie i uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie.
3. Wykonano prognozę oddziaływania
zagospodarowania przestrzennego.

na

środowisko

ustaleń

projektu

miejscowego

planu

4. Prognozę opracowano po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie.
5. Dokumentacja projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko została
przekazana do uzgodnień i zaopiniowania między innymi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie.
6. Uzyskano wymagane uzgodnienie i opinie.
7. Warunki uzyskanych opinii i uzgodnień uwzględniono w projekcie zmiany planu miejscowego
w zakresie zgodnym z właściwością organu i warunkami ustawowymi.
8. Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do
publicznego wglądu w terminie od 1 września 2016 r. do 21 września 2016 r., o czym powiadomieniom
poprzez stosowne ogłoszenie oraz obwieszczenia. Następnie projekt planu został ponownie wyłożony do
publicznego wglądu w dniach od 27 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 roku.
9. W terminie pierwszego oraz drugiego wyłożenia zorganizowano dyskusję publiczną.
10. Wyznaczono w ogłoszeniu termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu planu.
11. W terminie określonym w ustawie rozpatrzono uwagi i wprowadzono zmiany do projektu planu, co
spowodowało konieczność uzyskania ponownych uzgodnień oraz ponownego wyłożenia projektu planu.
12. Organ opracowujący projekt planu miejscowego zapewnił udział społeczeństwa w procedurze
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wziął pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie
oddziaływania na środowisko, złożone wnioski, uwzględnił uzyskane uzgodnienia i opinie instytucji i organów
upoważnionych.
13. Po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uzyskanych
opinii i uzgodnień stwierdzono, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w sprawie znacząco negatywnego oddziaływania na obszary Natura
2000.
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14. Ustalenia zmiany planu miejscowego nie powodują znaczącego negatywnego oddziaływania na cele
ochrony obszarów Natura 2000, w szczególności nie pogarszają stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000.
15. Nie stwierdzono negatywnego wpływu na gatunki, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary
Natura 2000 oraz i integralność obszarów lub jego powiązania z innymi obszarami.
16. Dokumentacja wykonania procedur procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zgodnie z warunkami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wraz
z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami, została dołączona do dokumentacji prac planistycznych.
17. Sporządzono wersje projektu planu miejscowego z alternatywnymi rozwiązaniami sposobu
zagospodarowania terenów. Proponowane rozwiązania alternatywne zostały negatywnie uzgodnione przez
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
18. Projekt planu nie narusza ustaleń obowiązującego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo.

Studium

Uwarunkowań

i Kierunków

19. W projekcie zmiany planu uwzględniono między innymi: główne cele ekonomiczne, społeczne,
kulturowe, przyrodnicze, przestrzenne rozwoju Gminy; powiązania przyrodnicze, komunikacyjne,
infrastrukturalne; uwarunkowania opracowań polityk i strategii krajowych; stan ładu przestrzennego i wymogi
jego ochrony; stan środowiska, w tym rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów
wodnych; wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; potrzeby i możliwości rozwoju
gminy; warunki i jakość życia mieszkańców.
20. Wykonanie czynności określonych w art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
udokumentowano poprzez sporządzenie dokumentacji prac planistycznych zgodnie z par.12 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego.
II. Informacje wymagane w art. 55 ust.3 pkt.1 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
1. W planie miejscowym uwzględniono ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.
2. Uwzględniono opinie i warunki uzgodnienia wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie.
3. W trakcie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu
miejscowego nie zgłoszono wniosków.
4. Zgłoszone do projektu planu uwagi zostały rozpatrzone i dokonano rozstrzygnięć w zakresie sposobu ich
rozpatrzenia.
5. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko nie było wymagane.
6. Propozycje metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji planu miejscowego:
- dla terenów objętych planem miejscowym proponuje się monitoring państwowy środowiska prowadzony
przez odpowiednie organy administracji, powołane do badania stanu środowiska,
- monitoring powinien obejmować jakość powietrza, wód, gleby, ziemi, monitoring hałasu, pól
magnetycznych, przyrody, metody, częstotliwość, sposób udostępniania wyników badań, pomiarów
w ramach monitoringu określają przepisy odrębne,
- w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości wynikające z wprowadzenia ustaleń planu, analizę
realizacji planu i badanie skażenia środowiska powinien przeprowadzić odpowiedni organ administracji
samorządowej w ramach monitoringu państwowego,
- minimum raz w czasie kadencji Rady Gminy, Wójt zobowiązany jest do
w zagospodarowaniu terenów oraz wniosków w sprawie zmiany planu,

dokonania analizy zmian

- wyniki w/w analiz powinny być przedstawione Radzie Gminy, tryb postępowania określa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wymagana jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych,
obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie określonym w wydanej decyzji.
7. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień planu:
- prowadzenie rejestru miejscowych planów,
- rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę, gromadzenie materiałów
z nimi związanych,
- rejestrowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze bądź zmiany funkcji
terenu,
- ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z planem
- ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych,
- oceny rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, przemian struktury agrarnej, rozwoju budownictwa,
wzrostu lesistości,
- ocena warunków i jakości klimatu akustycznego,
- analiza wyników raportu z wykonania gminnego programu ochrony środowiska i sprawozdania z wykonania
gminnego planu gospodarki odpadami (częstotliwość zgodnie z przepisami szczegółowymi),
- współpraca w realizacja monitoringu państwowego, analiza raportów, składanie wniosków.
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