ZARZĄDZENIE NR 168/2019
WÓJTA GMINY WEJHEROWO
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Zbychowo 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, 1309, 1696, 1815), 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 z późn. zm.1))
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 późn. zm.2)), zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjmuję projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Zbychowo w Gminie Wejherowo.
§ 2. Przyjęty dokument: projekt zmiany 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 późn. zm.) 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

1) Dz.
2) Dz.

U. z 2018 r. poz. 1479, z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924
U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1716, 1696, 1815
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Załącznik do zarządzenia Nr 168/2019
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 2019 r.

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
1. Podstawa prawna
Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Zbychowo na terenie Gminy Wejherowo.
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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 z późn. zm.) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
wymagają projekty:
- koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii
rozwoju regionalnego;
Zgodnie z art.55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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 z późn. zm.) do przyjętego dokumentu załącza się pisemne
podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do
rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę
i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
3) zgłoszone uwagi i wnioski;
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało
przeprowadzone;
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.
2. Przebieg Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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 z późn. zm.), strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń studiów oraz
planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego obejmujące w szczególności:
1) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na
środowisko,
2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
3) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
4) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
2.1. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu – przystąpienie do
sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko.
Dnia 09.02.2019 r. Wójt Gminy Wejherowo ogłosił w prasie oraz obwieścił na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy, a także w Biuletynie Informacji Publicznej, o przystąpieniu do sporządzania sporządzenia
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zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo na terenie
Gminy Wejherowo.
2.2. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana przez BBGiOŚ „Ekoprojekt”.
2.3. Uzyskanie wymaganych ustawą opinii
Na podstawie art. 54 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku, Wójt Gminy Wejherowo
uzgodnił/zaopiniował z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, projekt zmiany
miejscowego planu (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko). W szczególności uzyskano
uzgodnienia/opinie:
1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (opinia - pismo znak: RDOŚ-GdWZP.410.20.56.2019.JK z dnia 27.08.2019 r.,
2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (zaopiniowano
przedłożony projekt na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.).
2.4. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu – wyłożenie do
publicznego wglądu.
Na podstawie art. 39 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku, Wójt Gminy Wejherowo podał do
publicznej wiadomości informację o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu (wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko). W szczególności dokonano ogłoszenia:
1) w prasie lokalnej – Dziennik Bałtycki w dniu 10.10.2019 r.
2) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo w dniu 10.10.2019 r. oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo.
W ustalonych terminach do projektu zmiany planu nie zgłoszono uwag, do prognozy również
nie wniesiono uwag.
3. Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
3.1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych
rozwiązań alternatywnych.
Obowiązkiem Prognozy jest rozpatrzenie rozwiązań alternatywnych w stosunku do projektu zmiany
planu i zaproponowanie ich wprowadzenia, jeśli mogłyby ograniczyć uciążliwe oddziaływanie na
środowisko.
Analiza przeprowadzona w tym kierunku wskazuje, że w przypadku wskazanego rejonu koncentracji
zabudowy i zagospodarowania nie ma takiej potrzeby.
3.2. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione wymagania, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 roku.
1) dot. ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko:
Obszar opracowania obejmuje teren o powierzchni około 2,93 ha. Położony jest w rejonie wsi
Zbychowo, w odległości nieco ponad 7 km na południowy-wschód od miasta Wejherowo.
Teren opracowania jest niezabudowany. W północno-zachodniej części znajduje się niewielka
powierzchnia leśna. Pozostałe tereny to nieużytki, w większości porośnięte samosiejkami młodych drzew.
Małe powierzchnie stanowią nieużytki pozbawione zieleni wysokiej.
Jeśli chodzi o szczegółowe prognozowane zmiany, to należy stwierdzić, że:
1. Teren opracowania położony jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Planowane
zagospodarowanie terenu nie spowoduje kolizji z przepisami odrębnymi dotyczącymi w/w obszaru
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chronionego. Pozostałe obszary przyrodnicze prawnie chronione znajdują się
w odległości gwarantującej brak odziaływań na nie ustaleń zmiany planu. W granicach
opracowania oraz w jego bliskim otoczeniu nie występują obiekty przyrodnicze prawnie
chronione;
Niewielki fragment obszaru objętego zmianą planu, las znajdujący się w północno-zachodniej
części terenu, położony jest w granicach Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy OliwskoDarżlubskie", teren ten jest wyłączony z lokalizacji zabudowy;
W granicach opracowania nie występują obiekty i obszary zabytkowe;
Teren opracowania położony jest poza strefą zagrożenia powodziowego;
Niewielka część obszaru objętego zmianą planu (północno-zachodnia część) położona jest
w strefie dużych spadków terenu, występuje tu zagrożenie uruchomienia powierzchniowych
ruchów masowych. Zgodnie z ustaleniami zmiany planu strefa ta jest wykluczona z lokalizacji
zabudowy. Teren ten przeznacza się pod zieleń i las, realizacja zmiany planu nie spowoduje
naruszenia stateczności skarpy;
Projekt zmiany planu zakłada zmiany układu przestrzennego, wynikające przede wszystkim ze
zmian dotychczasowego sposobu użytkowania gruntów niezabudowanych na zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną albo usługową. Skala zmian oznacza, że obszar zmieni swoje
zagospodarowanie, a zmiany będą eksponowane w krajobrazie;
Planowane zagospodarowanie i zainwestowanie może naruszyć równowagę systemu
środowiskowego przyrody i spowodować konsekwencje (zmiany) w terenie otaczającym. Zmiany
te mogą mieć charakter negatywny tylko wówczas gdy zorganizowane, systemowe zmiany w
zakresie przygotowania powierzchni trenów inwestycyjnych pod zabudowę będzie miało charakter
chaotyczny i niezorganizowany. Przemyślane technicznie i merytorycznie rozwiązania mogą w
sposób zdecydowany ograniczyć te zmiany;
W zakresie emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, tj. obciążenia powietrza,
środowisko nieosiągnie stanu krytycznego, chociaż wystąpi niekorzystny wzrost tego obciążenia.
Jest no naturalna konsekwencja urbanizacji. Realizacja projektu spowoduje zwiększenie emisji
gazów ze spalania paliw. Jest jednak bardzo mało prawdopodobne, aby nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych mogło to spowodować przekroczenia norm jakości powietrza. Zmiana
planu ustala sposób zaopatrzenia w ciepło zgodnie z przepisami odrębnymi. Zgodnie z tym
zapisem należy uwzględniać uchwałę Nr 353/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy
pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz
poziom docelowy benzo(a)pirenu oraz uchwałę Nr 158/XIII/15 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza
dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne określony ze względu na
przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 . To ustalenie
zmiany planu wyklucza stosowanie do ogrzewania budynków paliw powodujących
ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń powietrza;
W zakresie pozostałych oddziaływań tj. gospodarki wodnej, ściekowej i odpadowej, ich wielkość,
zasięg oddziaływania pozostawać będzie w tych samych przedziałach prawdopodobieństwa
i ulegnie stosunkowo niewielkim zwiększeniom . Będą to oddziaływania miejscowe o minimalnym
wpływie w zakresie wartości trudno mierzalnych, pozwalających na samoregulację środowiska
przyrodniczego;
Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania planowanego zainwestowania na klimat akustyczny.
Realizacja usług oraz wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej spowodują
pogorszenie klimatu akustycznego, nie dojdzie jednak do przekroczeń dopuszczalnych norm;
Większość powyższych szkód można wyeliminować w trakcie działalności inwestycyjnej, poprzez
stosowanie właściwych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz poprzez
odpowiednie zagospodarowanie działek;
Wpływ realizacji ustaleń zmiany planu na powierzchnię ziemi będzie przestrzennie ograniczony
i niewielki;
Planowane zainwestowanie nie narusza przepisów ochrony przyrody i nie powoduje konfliktów
z obszarami i obiektami prawnie chronionymi;
Przy prawidłowej eksploatacji planowanych instalacji sanitarnych nie przewiduje się zagrożenia
zwiększeniem zanieczyszczenia dla wód powierzchniowych;
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15. Nie przewiduje się istotnego oddziaływania ustaleń zmiany planu na warunki występowania wód
podziemnych, nie przewiduje się zagrożeń wynikających z oddziaływania ścieków
niebezpiecznych lub ich nadmiernej ilości;
16. Wpływ na warunki klimatyczne ustaleń projektu zmiany planu należy uznać za pomijalny;
17. Ustalenia zmiany planu nie spowodują istotnego wpływu na świat zwierzęcy;
18. Nie przewiduje się powstania w wyniku realizacji ustaleń zmiany planu ryzyka nadzwyczajnych
zagrożeń środowiska.
2) dot. zgłoszonych uwag i wniosków:
Nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski do Prognozy oddziaływania na środowisko.
3) dot. wyników postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone:
Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko nie zostało przeprowadzone.
Planowana zabudowa i zagospodarowanie, ze względu na lokalny zasięg oddziaływania, ograniczający
się do najbliższego otoczenia nie będzie powodował oddziaływań o charakterze transgranicznym.
4) dot. propozycji metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu:
Proponuje się, aby analizę skutków realizacji projektu miejscowego zmiany planu prowadzić w ramach
okresowej oceny wszystkich planów miejscowych wynikającej z wymogów art. 32 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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