POSTANOWIENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

Z DNIA 10 LUTEGO 2022 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu:

PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
CZĘŚCI OBSZARU W OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
559), art. 55 w związku z art. 46 ust 1 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), postanawiam co następuje:
1. Przyjmuję projekt ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
CZĘŚCI OBSZARU W OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE I PROGNOZĘ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
TEGO PLANU.

2. Przyjęty dokument: projekt ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA CZĘSCI OBSZARU W OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE kieruję do uchwalenia przez Radę Miejskąw Sztumie
w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu. i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 741 ze zm.). Po uchwaleniu przez Radę Miejską, wraz z Uzasadnieniem i podsumowaniem, które stanowi *
załącznik do niniejszego Postanowienia przekazuję właściwym organom: Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony

Środowiska w Gdańsku i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Malborku.

3. Załącznik do niniejszego Postawienia stanowi: Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA CZĘSCI OBSZARU W OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE I PROGNOZY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO TEGO PLANU.
.
~

4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Postanowienia
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

z dnia 10 lutego 2022 r.
UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI
OBSZARU W OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO TEGO
PLANU.

1. PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z art. 46 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 (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga między
innymi
projekt
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 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 uwagi w jakim zakresie zostały uwzględnione:
1 ) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowiska;
2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
3) zgłoszone uwagii wnioski;
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało
przeprowadzone;
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.
Projekt ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI
OBSZARU W OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE sporządzono na podstawie uchwały nr XXXI.252.2021 Rady
Miejskiej wSztumie zdniazdnia 28 kwietnia 2021 r.
2. INFORMACJE O PRZEBIEGU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU W
OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE I PROGNOZĘ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO TEGO PLANU.
2.1. Podstawa prawna.
Zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U.
z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), strategiczna ocena oddziaływania na środowisko obejmuje postępowanie w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu i obejmuje w
szczególności:
1) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowiska,
3) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
4) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
2.2. Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum pismem znak PM.II.6722.4.2.2021 z dnia 25.06.2021 r. zwrócił się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Malborku o uzgodnienie stopnia i szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko projektu
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘSCI OBSZARU W
'
OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku pismem znak SE.NS.80.4460.33.2021.EK z dnia
.
21.07.2021 r. uzgodnił zakres prognozy bez uwag.
Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-GD.WZP.411.18.8.2021.MP.1. dnia
19.07.2021 r. uzgodnił zakres prognozy z uwagami. Uwagi zostały uwzględnione w wykonanej do projektu
zmiany planu Prognozie oddziaływania na środowisko.
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2.3.Sporżądzenie prognozy oddziaływania na środowisko
Do projektu planu została opracowana PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU W OBRĘBIE
SZTUMSKIE POLE autor: Pracowania Projektowa Architektury Krajobrazu i Rewaloryzacji Srodowiska, 80-766
Gdańsk uI.H.H.Jabłońskiego 22 lok 8, data opracowania 22.09.2021 r.

,
2.4.Uzyskanie wymaganych ustawą opinii
CZĘSCI
DLA
Projekt ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU W OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu
stosownie do art. 17 pkt 6 lit a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz art. 54 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 2021 r.
poz. 247 z póżn. zm.) zostały przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum pismem znak
IM.II.6722.4.4.2021 z dnia 24.09.2021 celem zaopiniowania:

~

1) Państwowemu PoWiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Malborku, który pismem znak ONS.9022.4.265.
2021.AZ z dnia 26.10.2021 r. zaopiniował projekt zmiany planu bez uwag;
2) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdańsku, który pismem znakRSOŚ-Gd-WZP.410.18.
8.2021MP1 .z dnia 11.10.2021 r.. zaopiniował projekt zmiany planu bez uwag.
2.5. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu
Udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym sporz dzenia projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘ CI OBSZARU W OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE ›
l PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO TEGO PLANU został spełniony poprzez: ' '

1. Obwieszczenie i ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie
uchwały nr XXXI.252.2021 z dnia z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘSCI OBSZARU
W OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE oraz o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i przeprowadzenia
strategicznej oceną oddziaływania na środowisko tego planu, które opublikowano:
a) w prasie ~ Dziennik Bałtycki Powiśle, Sztum i Dzierzgoń z dnia 25.06.2021 r. .
b) na tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego pismo z dnia 25.06.2021 r.
o) na stronie internetowej https/bip.sztum.pl/ochrona środowiska od dnia 25.06.2021 r.
W wyniku w. obwieszczeń i ogłoszeń nie wpłynęły pisma zawierające uwagi i wnioski do ww. dokumentów.
2. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU W OBRĘBIE SZTUMSKIEPOLE i Prognozy oddziaływania
na środowisko tego planu od dnia 24.12.2021 r. do 14 stycznia 2022 r. termin składania uwag do dnia 28

~

Stycznia 2022 r.,

'

~ —

'

a) w prasie: Dziennik Bałtycki Powiśle Sztum i Dzierzgoń
b) na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sztum od dnia 17.12.2021r. _
c) na stronie internetowej - http:/lbib.sztum.pllochrona środowiska od dnia 17.12.2021 r.
W wyniku Wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w
terminie określonym dla składania uwag do projektu planu oraz uwag i wniosków, w trakcie dyskusji publicznej w
dniu 12.01.2022-r w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - nie
wpłynęły" uwagi ani wnioski do wyłożonych dokumentów.

3.

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU,
INFORMACJA O UWZGLĘDNIENIU WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ART. 55 UST. 3 USTAWY Z DNIA 3
PAźDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
ORAZOCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

3.1. Przedmiot planu, stan zagospodarowania terenu, uwarunkowania

Obszar objęty zmianą planu położony jest we wschodniej części obrębu Sztumskie Pole, pomiędzy linią kolejową
nr 207 państwowego znaczenia Toruń Wschód - Malbork, a ul. Sienkiewicza. W kierunku północnym teren
sięga do lasu. Powierzchnia obszaru wynosi ok. 42 ha. W części północnej i wschodniej znajdują się dwa zespoły
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budynków mieszkalnych jednorodzinńych. Pozostałe tereny stanowią-tereny rolnicze, w obrębie których ~zna'jdu1ą się
małe zbiomiki wodne otoczone zadrzewieniami i krzewami. Część terenów rolniczych przyległychdo terenow
.
zabudowanych jest podzielone na działki budowlane.
ustawy o
podstaW|e
na
Obszar objęty zmianą planu położony jest poza terenami objętymi ochroną prawną,
ochronie przyrody. Najbliższy chroniony obszar — Natura 2000 PLH „Sztumskie Pole” 220087 połozony jest w
odległości ok. 170 m w kierunku północnym.
W obszarze objętym planem nie wvstepuia:
chronione obszary przyrodnicze, obszary regionalnej osnowy przyrodniczej,
obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
udokumentowane zasoby wód podziemnych,
udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla,
obszary zagrożone powodzią,
obszary zagrożone osuwaniem się mas zmiennych.
Teren jest objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru dla części obszaru w
obrębie Sztumskie Pole — tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Nr 1.2018 Rady Miejskie w Sztumie z dnia
14 czerwca 2018 r.
Ustalenia planu dla jednostek 05.MN.06 i 05.MN.09 - plan uchwalony uchwałą nr XXVIII/18208 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 30.08.2008 r. (Dz. U. Woj. Pom z 2008 r. Nr 115 poz. 2750):
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyłącznie zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,
w zabudowie usytuowanej w pierzei ulicy KD.D.19 dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych, na
'
pozostałym terenie wyklucza się lokalizację usług;
Ustalenia planu dla jednostek o symbolu 09.1 .MN, 09.2.MN, 09.3.MN, 09.4.MN, 09.5.MU - plan uchwalony
uchwała nr XXX.222.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz. U. Woj. Pom z 2016 r. poz. ~
A
3191):
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyłącznie zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,
tereny położone są w strefie ochrony konserwatorskiej otoczenia lub ekspozycji
~
Zespołu Starego Miasta Sztumu;
w jednostce 09.5.MU dopuszcza się zabudowę usługową.
3.2. Opis planowanego zagospodarowania terenu ustalonego w projekcie planu
W obowiązującym planie wprowadzono następujące zmiany:
1) w terenach 05.MN.06, 05.MN.09:

-

'

wykreślono ustalenie o dopuszczeniu lokalizacji funkcji usługowych w pierzei ulicy KD.D.19,
dla budynków mieszkalnych: wykreślono ustalenia o minimalnej wysokości zabudowy 8 m,
Zwiększono maksymalną powierzchnię zabudowy z 200 m2 na 250 m2,

-

uszczegółowiono ustalenia dotyczących kolorystyki elewacji,

-

dodano ustalenia dotyczących strefy ograniczeń wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia,
w terenie 05.MN.06 dodano ustalenia o ograniczeniach w strefie przyległej do terenu kolejowego,
w terenie 05.MN.09 dodano ustalenia, dotyczące lokalizowania zabudowy z przeznaczeniem na pobyt
ludzi w strefie oddziaływania hałasu i innych uciążliwości z tytułu sąsiedztwa dróg będących w zarządzie
GDDKiA.

2) wterenach 09.1.MN, 09.2.MN, 09.3.MN, 09.5.MN:

dla budynków mieszkalnych: zwiększono maksymalną wysokość 2 9 m do 10 m, dopuszczono dachy
czterospadowe,
zwiększono maksymalną powierzchnię zabudowy z 200 m2 na 250 m2 (w terenie 09.5.MU — nie
ogranicza się maksymalnej powierzchni zabudowy budynków)
dodatkowo dla terenu 09.MU.05 dodano ustalenie dotyczące zagospodarowania terenów w strefie
kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia;
3) w terenie 09.4.MN ze względu na położenie w tym terenie na działce nr ew. 45 zespołu budynków
o wartościach historyczno — kulturowych (zabytkowej zagrody) - zaćhowano ustalenia dotyczących zasad
'
'
'
lokalizacji budynków i ich wysokości bez zmian;
-
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4) dla wszystkich terenów dodano ustalenia:

-

o zasadach odprowadzenia wód opadowych | roztopowych,
o ich położeniu w stref e kontrolowanej lotniska wojskowego w Królewie Malborskim'| ograniczeniach
dla infrastruktury telekomunikacyjnej.

3.3. Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum dla
obszaru objętego planem.
Dla obszaru miasta i gminy Sztum obowiązuje Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta'| gminy Sztum uchwalona została uchwałą Rady Miejskie w Sztumie nr XXXIV.267.2017 z
dnia 29.03 2017 r. ze zmianami uchwalonymi uchwałą nr XII.166.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
29.07.2020 r.
Tereny objęte zmianą planu położone sąw obrębie terenów, dla których w studium ustalono przeznaczenie:
„Obszary istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo- usługowej" - oznaczone symbolem
Mu, o funkcjach: mieszkalnictwo - jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna zabudowa
mieszkaniowa, zabudowa zagrodowa, usługi w tym handel, drobne rzemiosło o charterze nieuciążliwym.
W terenach tych jako funkcje uzupełniające dopuszczono: komunikacja, zieleń oraz infrastruktura techniczna. W
terenach wykluczono lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych). W uzasadnionych przypadkach, wyjątek od
zakazu stanowić mogą obiekty inwestycji celu publicznego w szczególności infrastruktury technicznej i dróg.
Ustalenia zmiany planu nie naruszają ustaleń Studium.
3.4. Rozwiązania alternatywne
Projekt ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘSCI ›
OBSZARU W OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE nie przewiduje alternatywnych sposobów zagospodarowania i
zainwestowania terenów. Projekt planu zawiera rozwiązania najkorzystniejsze, biorące pod uwagę:
wymagania ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu wynikające z przepisów odrębnych,
,
wymagania ochrony zasobów i walorów środowiska kulturowego w tym zabytków,
' ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum,
~;
uWagi wynikające z uzgodnień organów i instytucji.
Nie było zatem konieczności przewidywania rozwiązań alternatywnych dla obszaru objętego planem.
3 5. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę zgłoszone uwagi 'i wnioski
do projektu planu została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU W OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE
(autor: Bogusław Grechuta, Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu i Rewaloryzacji Środowiska 80-766
Gdańsk, ul Jabłońskiego 22 lok. 8), data opracowania 22.09.2021 r.
Dokumenty zostały sporządzane na podstawie art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października
2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zakres merytoryczny Prognozy oddziaływania na środowisko oraz
zakres i stopień szczegółowości zawartych w niej informacji uwzględnia wymogi wyżej wymienionych przepisów.
Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowywana w trakcie sporządzania projektu planu, co
umożliwiło uwzględnienie w projekcie planu ustaleń zawartych w prognozie, w tym zapisów zapewniających
ochronę środowiska a zWłaszcza w zakresie ochrony zdrowia ludzi.
Projekt ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI
OBSZARU W OBRĘBIE SZTUMSKIE POLE wrazz Prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu
stósownie' do 'art. 17 pkt 6 lit a ustawy 'z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz art. 54 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 2021 r
poz-. 246 z późn.zm.) zostały przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy SztUm pismem znak
IM.VII.6722.22.4.4.2021 z dnia 24.10.2021 r. celem zaopiniowania.
1) Państwowemu PówiatoWemu Inspektorowi Sanitarnemu w Malborku; PaństWowy Powiatowy Inspektor
"' Sanitarny w Malborku pismem Znak ONS 9022 4.26.5 2021.A2 z dnia 26.10.2021 r. uzgodnił projekt zmiany
_ ' planu bez Uwag;

'

2)” Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku; Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
' Gdańsku pismem 'znak RDOŚ—Gd-WZP.410.18.8.2021.MP 1 z dnia 11.11 2.021r. zaopiniował projekt planu
- bez uwag.
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Projekt zmiany planu wyłożony był do publicznego wglądu w dniach od 24.12.2021 r. do 14 stycznia 2022 r.,
termin składania uwag do dnia 28 stycznia 2022 r.
W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego nądu do prognozy oddziaływmia na środowisko nie zostały
zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.

3.6. Informacje na temat postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Fragment gminy Sztum, w którym położony jest obszar objęty zmianą planu oraz jego najbliższe otoczenie nie
sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami państw ościennych, a odległość jego granic do granicy państwa jest
znaczna. Wpływ realizacji ustaleń analizowanego projektu planu nie będzie mieć oddziaływania transgranicznego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.
3.7. Informacja na temat propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu.
W Prognozie nie określono terminów'| elementów środowiska, które należałoby monitorować w wyniku realizacji
ustaleń analizowanego projektu planu.
W Prognozie nie określono terminów i elementów środowiska, które należałoby monitorować w wyniku realizacji
ustaleń analizowanego projektu zmiany planu. Monitorowanie ewentualnych skutków zmian w środowisku
powstałych w skutek realizacji ustaleń analizowanego projektu zmiany planu będzie można analizować na
podstawie map akustycznych na drogi krajowej nr 55 sporządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad, czy w czasie opracowania nowej edycji Planu urządzenia lasów Nadleśnictwa Kwidzyn wraz z
programem ochrony przyrody Nadleśnictwa.
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