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Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań alternatywnych wraz z informacją, o której mowa w art. 55 ust. 3 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 

 

 

Zgodnie z ustawą 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 

do przyjętego dokumentu dołącza 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: ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie 

właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58, zgłoszone uwagi i wnioski, wyniki postępowania dotyczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, a także propozycje dotyczące metod 

i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach 

geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice został sporządzony na podstawie 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),                    

w związku z uchwałą Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Przyjęte w projekcie planu miejscowego rozwiązania nie naruszają zapisów Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki. Szczegółowa ocena ustaleń projektu planu miejscowego wykazała, 

że przyjęte rozwiązania dotyczące ochrony środowiska są właściwe, zgodne z obowiązującym prawem i zapewniające 

rozwój zrównoważony. 

Ze względu na brak znaczących oddziaływań na obszary cenne przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, przy zachowaniu wskazanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych 

ograniczających, eliminujących lub kompensujących negatywne oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębach 

geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice. Podczas sporządzania projektu 

dokumentu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

 

 I. Informacje o sposobie wykorzystania ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko 

dotyczącej projektu przedmiotowego planu 

  

Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów 

położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice nie wywoła 

znaczących oddziaływań na obszary objęte ochroną prawną, w tym przedmiot i cele ochrony obszarów Natura 2000 

oraz ich integralność i spójność, z powodu braku form ochrony przyrody na obszarze opracowania. 

Nie mniej każde ustalenie planu będzie miało wpływ na stan i funkcjonowanie poszczególnych elementów 

środowiska przyrodniczego. Będzie on krótkotrwały, długotrwały, bezpośredni, pośredni, stały, często pozytywny. 

Plan miejscowego wprowadza szereg ustaleń (rozwiązań) zapewniających ochronę elementów środowiska 

przyrodniczego: 

− wzbogacenie terenów biologicznie czynnych (poprawa bilansu terenów zieleni) m.in. poprzez: ograniczenie 

powierzchni terenów uszczelnionych na terenach przewidzianych pod zabudowę na rzecz powierzchni 

biologicznie czynnych, określony udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działek 

budowlanych lub terenów, co zapewnia zachowanie pokrywy glebowej na znacznym obszarze, a także 

zachowanie terenów leśnych, terenów użytków zielonych i terenów cmentarzy, 
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− ochronę wód powierzchniowych i podziemnych m.in. poprzez: nakaz uwzględnienia budowy i przebudowy 

urządzeń melioracji szczegółowej w trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenów, 

nakaz zapewnienia dostępu do rowów melioracyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi, zaopatrzenie 

w wodę z sieci wodociągowej, dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z ujęć indywidualnych do czasu budowy 

sieci wodociągowej, docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu budowy 

kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie 

z przepisami odrębnymi, na obszarach nieobjętych kanalizacją sanitarną dopuszczenie odprowadzania 

ścieków bytowych do indywidualnych oczyszczalni ścieków przy spełnieniu wymagań określonych 

w przepisach odrębnych, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie lub ich 

odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

− ochronę powietrza atmosferycznego poprzez stosowanie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− ochronę powierzchni ziemi m.in. poprzez: ograniczanie uszczelniania terenu, ustalając minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej, co przyczyni się do bezpośredniego zasilania wód gruntowych danej 

zlewni, 

− racjonalne gospodarowanie odpadami poprzez nakaz gromadzenia odpadów zgodnie z regulaminem 

utrzymania czystości i porządku w gminie. 

W ustaleniach planu miejscowego zaproponowano także rozwiązania mające na celu ograniczenie potencjalnych 

negatywnych oddziaływań na środowisko dotyczących: 

− ochrony przed hałasem i zapewnienia standardu akustycznego poprzez nakaz zachowania dopuszczalnych 

poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych na terenach podlegających ochronie akustycznej 

oraz nakaz ograniczania emisji hałasu z poszczególnych terenów objętych planem w sposób zapewniający 

zachowanie akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej 

zlokalizowanych w sąsiedztwie, 

− ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i promieniowania niejonizującego poprzez zakaz 

lokalizacji budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz nasadzeń zieleni 

wysokiej w obrębie pasów technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego 

napięcia. 

Wprowadza się ponadto zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych na terenach oznaczonych symbolami MN, UO, UK, 

ZP, ZC, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych na terenach oznaczonych symbolami MN/U, U, P/U, 

z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych na terenach oznaczonych symbolami RM, 

z wyjątkiem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie większej niż 80 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza 

na terenach oznaczonych symbolami 12RM, 14RM, 20RM, 41RM, chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie większej 

niż 125 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza na terenach oznaczonych symbolami 32RM, 91RM oraz 

inwestycji celu publicznego. W projekcie planu wprowadza się także szereg ustaleń mających na celu poprawę ładu 

przestrzennego i walorów krajobrazowych. W wielu przypadkach odpowiednie zagospodarowanie terenów (zgodne 

z uwarunkowaniami środowiskowymi) i przestrzeganie przepisów odrębnych może odgrywać kluczową rolę 

w ograniczaniu ryzyka narażenia życia i zdrowia ludzi na potencjalne zjawiska katastroficzne. 

 

 

II. Informacja o sposobie wykorzystania opinii organów ochrony środowiska 

 

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dnia 4 sierpnia 



 3 

2020 r. Wójt Gminy Gizałki wystąpił o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 

w prognozie oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie. Uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości 

prognozy uzyskał w dniu 31 sierpnia 2020 r. (RDOŚ). 

            W dniu 29 marca 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaopiniował ww. projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

            W dniu 4 kwietnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zaopiniował projekt planu 

miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wnosząc uwagi, które zostały uwzględnione                                

w opracowanym planie miejscowym w całości lub w części. 

 

 

 III. Informacja o sposobie wykorzystania wyników udziału społeczeństwa 

  

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz stosownie do art. 21 ust. 1, art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i po podjęciu 

uchwały Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r., Wójt Gminy Gizałki dnia 27 maja 2021 r. 

zawiadomił poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki i ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach 

geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. W wyznaczonym terminie do projektu planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko złożono 25 wniosków, z których 4 zostały uwzględnione w całości, 3 zostały uwzględnione częściowo,                 

a 18 nie zostało nieuwzględnionych. 

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dnia 16 marca 2022 r. ukazało się ogłoszenie 

w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki wywieszone było obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki 

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice 

i Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 maja 2022 r. do 25 maja 2022 r. Dyskusje 

publiczne nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyły się w dniach 16-19 maja 2022 r. Uwagi do projektu 

planu i do prognozy mogły być składane w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. W okresie podanym w ogłoszeniu 

wniesiono 12 uwag, które nie zostały uwzględnione. 

 

 

IV. Informacja o sposobie wykorzystania wyników postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania 

na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone 

  

           Gmina Gizałki nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami innych państw i nie przewiduje się transgranicznego 

oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
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V. Informacja o metodach i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień 

dokumentu 

  

Istotną rolę w kontroli realizacji postanowień projektowanego dokumentu ma Urząd Gminy Gizałki. Zgodnie ze 

swoimi kompetencjami powinien monitorować bieżący stan zagospodarowania przestrzeni gminy oraz wszelkich 

niekorzystnych zjawisk mających wpływ na jakość środowiska przyrodniczego, czy rozwój gminy. 

Skutki realizacji postanowień projektowanego dokumentu podlegają też ocenom i analizom prowadzonym 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska. 

Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody 

prowadzi na terenie m.in. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Państwowy Instytut Geologiczny monitorując na 

bieżąco poszczególne komponenty środowiska, takie jak: powietrze, wody, gleby, klimat akustyczny, promieniowanie 

elektroenergetyczne i inne w zakresie określonym w przepisach szczególnych. 

Niezależnie od ww. instytucji Wójt Gminy Gizałki może przeprowadzać okresowe kontrole przestrzegania 

prawa środowiska, a w konsekwencji ich przeprowadzenia, wskazane wnioski, uwagi i zalecenia przyczynią się do 

uzupełnienia ewentualnych uchybień w tym zakresie a tym samym poprawy stanu środowiska na danym terenie. 

Ponadto kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów 

przyrody prowadzą instytucje do tego powołane. 

Po zrealizowaniu ustaleń planu miejscowego proponuje się monitoring poszczególnych komponentów 

środowiska, w tym w szczególności jakości powietrza i poziomu hałasu, w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych 

w ramach państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych zamówień oraz kontrolę i ocenę 

zgodności wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną z ustaleniami planu miejscowego raz na rok. 

Przy przeprowadzaniu analiz i monitorowaniu skutków realizacji ustaleń planu możliwe jest wykorzystanie 

sporządzonych uprzednio prognoz, raportów i ocen oddziaływania na środowisko. Dokumenty te stanowią istotne 

źródło danych niezbędne do analizy środowiska na danym terenie. 
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Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały 

wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 

społeczeństwa, o którym mowa w art. 42 ust. 2 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 

  

 

 Zgodnie z ustawą 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 2022 r. poz. 1029 

ze zm.) do prognozy oddziaływania na środowisko dołącza się pisemne uzasadnienie zawierające informacje o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz stosownie do art. 21 ust. 1, art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i po podjęciu 

uchwały Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r., Wójt Gminy Gizałki dnia 27 maja 2021 r. 

zawiadomił poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki i ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach 

geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. W wyznaczonym terminie do projektu planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko złożono 25 wniosków, z których 4 zostały uwzględnione w całości, 3 zostały uwzględnione częściowo,                  

a 18 nie zostało nieuwzględnionych. 

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dnia 16 marca 2022 r. ukazało się ogłoszenie                      

w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki wywieszone było obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki                      

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice                    

i Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 maja 2022 r. do 25 maja 2022 r. Dyskusje 

publiczne nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyły się w dniach 16-19 maja 2022 r. Uwagi do projektu 

planu i do prognozy mogły być składane w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. W okresie podanym w ogłoszeniu 

wniesiono 12 uwag, które nie zostały uwzględnione. 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Rada Gminy Gizałki uchwałą Nr XXXVII/279/2022 uchwaliła plan miejscowy w dniu 14 lipca 2022 r. 

 

 


