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Uzasadnienie 

  
Zgodnie z art. 46 ust. 1 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” 

projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian wymagają 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Art. 48 ust. 1 i 1 a 
wskazanej ustawy mówią że:  
- „Art. 48. 1. Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 
1 i 2, oraz projekt zmiany takiego dokumentu, może, po uzgodnieniu z właściwymi 
organami, o których mowa w art. 57 i art. 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień takiego 
dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w 
tym na obszary Natura 2000. 
 
2. Organ opracowujący projekt zmiany dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3, 

może, po uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, odstąpić od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że 
realizacja postanowień tej zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary 
Natura 2000.  
 
3. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 
przypadku projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, może dotyczyć 
wyłącznie projektu dokumentu dotyczącego obszaru w granicach jednej gminy. 
 
4. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 

przypadku projektu zmiany dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1: 
1) pkt 1 i 2, może dotyczyć wyłącznie zmiany stanowiącej niewielką modyfikację 
przyjętego już dokumentu lub zmiany dotyczącej obszaru w granicach jednej gminy; 
2) pkt 3, może dotyczyć wyłącznie zmiany stanowiącej niewielką modyfikację przyjętego 
już dokumentu.”.  
Założona zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
stanowi modyfikację dokumentu w zakresie polegającym na jego uchyleniu i pozostawieniu 
terenu bez obowiązującego miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego co jest 
spójne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przywidz uchwalonego uchwałą Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 
grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 
  
Poniżej przedstawiam uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których 
mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 

  
1) charakter działań przewidzianych w dokumencie, w szczególności:  
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w 
odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć – zamierzona zmiana planu 

http://www.przywidz.pl/


miejscowego określa ramy czasowe, usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych w 
obowiązującym planie miejscowym przedsięwzięć ponieważ odnosi się do likwidacji. Teren 
w aktualnym MPZP przeznaczony jest jako teren rolny z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Zmiana planu nie zmieni faktycznych możliwości 
wykorzystania gruntu  
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach - zamierzona zmiana 
planu miejscowego nie zmienia przeznaczenia terenów, granic poszczególnych terenów jak i 

stopnia ich oddziaływania na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko 
sporządzone przy sporządzaniu planu miejscowego w 2005 r.,  
c) przydatność  w  uwzględnieniu  aspektów  środowiskowych,  w  szczególności  w  celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w 
dziedzinie ochrony środowiska - zamierzona zmiana planu miejscowego nie ingeruje  
w ustalenia planu mające wpływ na korzystanie ze środowiska np. dopuszczalny poziom 

uciążliwości przewidzianej w planie zabudowy, zaopatrzenie w energię cieplną, 
odprowadzenie ścieków i wód opadowych, gromadzenie i usuwanie odpadów,  
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska - zamierzona zmiana planu 
miejscowego nie zawiera ustaleń mogących ingerować w środowisko, zarówno w 
poszczególne jego komponenty, bioróżnorodność jak i ciągłość przyrodniczą. 
 

2) rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:  
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 
oddziaływań - zamierzona zmiana planu miejscowego nie rodzi żadnych oddziaływań na 

środowisko, nie zmienia przeznaczenia terenów, granic poszczególnych terenów jak i stopnia 
ich oddziaływania na środowisko co skutkuje brakiem możliwości określenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia, czasu trwania, zasięgu, częstotliwości i odwracalności 

oddziaływań.  
b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych - 

zamierzona zmiana miejscowego planu nie wywołuje oddziaływania o zasięgu 
transgranicznym lub skumulowanym a także oddziaływania zarówno poza granice obszaru 

obowiązującego planu miejscowego jak i w granicach samego obszaru objętego 
przedmiotowym planem miejscowym, skutkiem zamierzonej zmiany będzie wyłącznie 

zniesienie obowiązującego na terenie nieruchomości MPZP,  
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska 
- zamierzona zmiana planu nie dotyczy przedsięwzięć które mogłyby skutkować 
wystąpieniem ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożeniami dla środowiska. 
  
3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:  
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów 
jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu - obszar objęty zmianą planu 
znajduje się w obszarze prawnie chronionym jakim Przywidzki obszar chronionego 

krajobrazu, położony jest również w obszarze posiadającym szczególne znaczenie dla 
dziedzictwa kulturowego, na obszarze planu jest teren zaliczany do  stanowisk 

archeologicznych wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków, zamierzona zmiana planu 
miejscowego nie wpływa na standardy jakości środowiska i intensywność wykorzystania 

terenu,  
b)formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym - obszar 

objęty zmianą planu znajduje się w obszarze prawnie chronionym jakim jest Przywidzki 

obszar chronionego krajobrazu. Jednocześnie obszar nie znajduje się w innych obszarach 
takich jak Natura 2000 ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie, pozbawiony  

jest również form ochrony  przyrody w rozumieniu ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o 



ochronie przyrody, zamierzona zmiana planu miejscowego nie ingeruje w środowisko 

przyrodnicze. 
Dokument, który ma ulec zmianie to obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 225/3, 225/4, 
225/6, 225/7, 225/8, 225/10, 225/11, 225/12. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 71 z 2005-07-
21, poz. 1361).   
Plan miejscowy, o którym mowa wyżej z 2005 r, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko uzyskały pozytywne opinie organów właściwych w sprawach ochrony 
środowiska i ochrony przyrody.  
W aktualnym planie miejscowym, o którym mowa, nadane przeznaczenie terenu jest rolne z 

dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Po zmianie planu miejscowego 
teren pozostanie terenem rolnym.    

Proponowany w projekcie uchwały o przystąpieniu zakres zmian w przedmiotowym planie 

miejscowym ogranicza się wyłącznie do jego zniesienia. Zmiany w żaden sposób nie ingerują 

w środowisko, nie obejmą zmian granic terenów o rożnych funkcjach lub różnych zasadach 

zagospodarowania a tylko zmienią przeznaczenia terenu. 

 

Zaproponowane zmiany dążą do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni z zachowaniem 

zasad ładu przestrzennego poprzez dostosowanie planu do ustaleń Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz uchwalonego uchwałą Nr 

XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

Zamierzona zmiana w planie miejscowym nie oddziałuje na tereny sąsiednie i nie zmienia 

oddziaływania na środowisko naturalne w stosunku do oddziaływania określonego w 

dokumentach sporządzonych przy sporządzaniu planu miejscowego w 2005 r.   

 

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o uzgodnienie zamiaru odstąpienia od 

sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Pomlewo VI w rejonie ulicy Sosnowej, dla fragmentu 

obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz.  

 

      

       

 

 

 


