BURMISTRZ

Miasta i Gm'

Sztum my
Sztum, dnia 09.04.2021 r..
OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
w obrębach Koniecwałdi Kęplna.
Na podstawie art 43 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
2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejskiej w Sztumie Nr XXIX.231.2021 z dnia 24
lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina.
Z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem i podsumowaniem. o którym mowa w art. 46 ust.1 pkt

1 oraz art. 55 ust. 2 i 3 ww. ustawy). można się zapoznać:
.

.

na stronie internetowej https: www.sztum.bip/ogloszenia :' wykazypl oraz www.sztum.blp.pl/ochrona
środowiska:
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.

Dodane pliki:
1) Uchwała z załącznikami ~ plik pdf;
2) Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy sztum z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia
dokumentu: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla CZęści obszaru
w obrębach Koniecwaid i Kępina, gmina Sztum i prognozy oddziaływania na środowisko - plik pdf.

Bunniśirz MiaSta i Gminy Sztum

'l

@ kam]

POSTANOWIENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
Z DNIA 30 STYCZNIA 2021 r.
,
w sprawie przyjęcia dokumentu:
1
PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘSCI
OBSZARU W OBRĘBACH KONIECWAŁg i KĘPINA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA
RODOWISKO.
Na podstawie art. 30 usŁI ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 713
ze zm.). 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 2020 r. poz. 283 ze zm.), postanawiam co następuje:

1.

Przyjmuję

dokument:

projekt

ZMIANY

MIEJSCOWEGO

PLANU

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU W OBRĘBACH KONIECWAŁD ! wraz z prognozą oddziaływania

na środowisko.

2. Przyjęty dokument: projekt ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA CZĘŚCI OBSZARU W OBRĘBACH KONIECWAŁD I KĘPINA 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
2020 r. poz. 293 ze zm.) i po uchwaleniu przez Radę Miejską, wraz : Uzasadnieniem i podsumowanie, które
stanowi załącznik do niniejszego Postanowienia przekazuję właściwym organom: Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska 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 MIEJSCOWEGOA PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA CZĘSCI OBSZARU W OBRĘBACH KONIECWAŁD I KĘPINA I Z PROGNOZY
'
ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO.
4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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8 UR MISTRZ
Miasta i Gminy
Sztum
Załącznik do Postanowienia

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 stycznia 2021 r.
Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI
OBSZARU W OBRĘBACH KONIECWAŁD l KĘPINA I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
TEGO PLANU.
1. PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 pażdziemlka 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środ0wisko (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 z póżn. 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 ijego
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 altematywnych, a także infomację. w jaki Sposób.zostaly wzięte pod uwagi w jakim zakresie zostaly uwzględnione:

1 ) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;

2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
3) zgłoszone uwagii wnioski;

4) wynikipostępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środ0wisko, jeżeli zostalo

przeprowadzone;

5) prepozycje dotyczące metod i częstotliwościprzeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.

Projekt ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI
OBSZARU W OBRĘBACH KONIECWAŁD ! KĘPINA sporządzono na podstawie uchwały nr XVIII.33.2020 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 26 lutego 2020 r.
2. INFORMACJE O PRZEBIEGU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
2.1. Podstawa prawna
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 (t.j. 2. U. z
2020 r. poz. 283 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 pmgnozie oddziaływania na środowisko,
2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowiska,
3) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
4) zapewnienie możliwości udzialu społeczeństwa w postępowaniu.
2.2. Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na
środowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum pismem sygn. PM.II.6722.1.4.2020 z dnia 08.05.2020 r zwrócił się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 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
OBRĘBACH KONIECWAŁDI KĘPINA.
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Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem sygn. RDOŚ-GD. WZP.411.18.9.2020.MP.1.
dnia 15.05.2020 r. uzgodnił przedłożony zakresu Prognozy oddziaływania na środowiska z uwagą— uwaga
została uwzględniona w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Malborku pismem sygn.SE. NS.80.4460.5.2020.EK z dnia
21.05.2020 r. uzgodnił przedłożony zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko bez zastrzeżeń.
2.3.Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko
Do projektu zmiany planu została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA CZĘSCI OBSZARU W OBRĘBACH KONIECWAŁD l KĘPINA, autor. Pracowania
Projektowa Architektury Krajobrazu i Rewaloryzacji Srodowiska, 80-766 Gdańsk ul. H.H.Jabłońskiego 22 lok 8.
data opracowania 23 sierpnia 2020 r.
2.4.Uzyskanie wymaganych ustawą opinii
Projekt ZMlANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI
OBSZARU W OBRĘBACH KONIECWAŁD I KĘPINA wraz z Prognoza 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 0 raz 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zostały przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum pismem
sygn.PM.ll.6722.3.4.2020 z dnia 27.08.2020 celem zaopiniowania:
a) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Malborku, który nie przedstawił opinii, co uwaza
,
się za zaopiniowania bez uwag.
b) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdańsku; RegiOnałny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Gdańsku pismem znak RDOS—Gd-PN.II.410.18.5.2020.MP.1. z dnia 10.09.2020 r. zaopiniował projekt”
zmiany planu bez uwag.

25.Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu
Udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym sporz dzenia projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘ Cl OBSZARU W OBRĘBACH KONIECWAŁD I
KĘPINA i prognozy oddziaływania na środowisko został spełniony poprzez:
1) Obwieszczenie/ ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DDA CZĘŚCI OBSZARU W
OBRĘBACH KONIECWALD I KĘPINA oraz do przystąpieniu do strategicznej oceną oddziaływania na
środowisko tego planu, które opublikowano:
a) w prasie - Dziennik Bałtycki z dnia 15.05.2020 r.
b) na tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego od dnia 15.05.2020 r. do dnia 09.06.2020 r.
na stronie internetowej http/bip.sztum.pl/ochrona środowiska od dnia 15.05.2020 r.

Wnioski i uwagi do ww. dokumentów można było składać w ciągu miesiąca od daty opublikowania ogłoszeń.
W wyniku w. obwieszczeń i ogłoszeń nie wpłynęły pisma zawierające uwagi i wnioski do ww. dokumentów.
2) ogłoszenie o wyłożeniu pro'ektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA CZĘ CI OBSZARU W OBRĘBACH KONIECWAŁD ! KĘPINA I Prognozy
oddziaływania na środowisko w dniach od 6.11.2020 r. do 07.12. 2020 r. termin składania uwag do dnia
21.12. 2020 r., dyskusja publiczna w dniu 18.11.2020 r.; ogłoszeniu ukazało się:
a) w prasie: Dziennik Bałtycki z dnia 30.10.2020 .
h) na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sztum od dnia 30.10.2020 r.
o) na stronie internetowej ~ hm/Ibip.sztum.pl/ochrona środowiska od dnia 30.10.2020 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 18.11.2020 w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - m_e
wm?na uwagi i wnioski do włożonych dokumentów.
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3.

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU,
INFORMACJA O UWZGLĘDNIENIU WYMOGOW OKREŚLONYCH WART. 55 UST. 3 USTAWY Z DNIA 3
PAźDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
ORAZ OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO.
3.1. Przedmiot planu
Obszar objęty zmianą planu położony jest w południowo-wschodniej części obrębu Koniecwałd, po wschodniej
stronie terenów zabudowy produkcyjnej w obrębie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Powierzchnia obszam wynosi ok. 18,31 ha.
Obszar objęty zmianą planu zainwestowany jest tylko w części zachodniej, w której znajduje się budynek
mieszkalny wielorodzinny i budynki gospodarcze. Zabudowa jest otoczona grupą drzew.
Pozostały teren stanowią tereny rolnicze.
Dojazd do terenu następuje utwardzoną drogą (własność Gminy Sztum), prowadzącą od drogi krajowej nr 55
wzdłuż terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wzdłuż drogi prowadzi sieć wodociągowa i sieć elektroenergetyczna.
Po południowo - zachodniej stronie terenu znajduje się grupa budynków przemysłowych Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, po stronie południowej, wschodniej i północnej - tereny rolnicze z siedliskami miniozymi.
Wzdłuż wschodniej granicy terenu przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV. przez środkową
część terenu przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV.
3.2. 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 i gminy Sztum uchwalona została uchwałą Rady Miejskie w Sztumie nr XXXIV.267.2017 z
dnia 29.03.2017 r.
Obszar objęty zmianą planu położony jest: na obśzarze istnieag'[ i projektowanej zabudowy produkcyjno-:
usługowej na terenie wiejskim - symbol jPUj.
Dla terenów o symbolu [PU] w Studium ustalono następujące funkcje i wskaźniki zagospodarowania terenu:

.

.

.

.

.

funkcja podstawowa—dzialalność rodukc 'na
órcza rolniczainie zwi zanazrolnictwem oraz skla.
magamy, usługi. handel, a także parki technologiczne. centra logistyczne i centra kongresowa—
wystawiennicze lterenv aktywności gospodarczej);
funkcja uzupełniająca — zabudowa administracyjna, socjalna ibiurowa służąca obsłudze funkcji podstawowej
oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzenia infrastruktury technicznej,
komunikacja i zieleń izolacyjna;
zabudowę funkcji podstawowych można realizować jako obiekty samoistnie lub razem
z funkcją uzupełniającą, przy czym dopuszcza się jej realizację w części budynku funkcji podstawowej lub
jako osobny obiekt w granicach dzialki
dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska, dla których
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne w rozumieniu
przepisów odrębnych;
w terenach obowiązuje zakaz wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej;

3.3. Opis planowanego zagospodarowania terenu ustalonego w projekcie planu
Plan sporządza się w celu dostosowania struktury funkcjonalno — przestrzennej do potrzeb lokalizacji obiektów
produkcyjnych i magazynowych o znacznej powierzchni, bez wydzielania dróg wewnątrz terenu.
Tereny przeznacza się na funkcje produkcji, składów, magazynów i zabudowy usługowej -teren 1.PU i teren
2.PU.
W terenach dopuszcza się:
obiekty handlowe 0 powierzchni sprzedaży do 2000 m2,
lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych,
;
lokalizację parkingów nie związanych z funkcjami terenu, w tym ogólnodostępnych,

-

odnawialne źródła energii o mocy do 100 kW na jednej działce budowlanej objętej inwestycją z
wykluczeniem elektrowni wiatrowych i wszelkich biogazowni,

~
›

funkcję mieszkalnąw budynku usługowym;
uzbrojenia terenu,
obiekty pomocnicze.
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Dopuszcza się funkcję mieszkalnąw istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym (na
działkach ewidencyjnych nr 213/2 i 214/4) oraz jego rozbudowę w celu poprawy warunków
technicznych i bezpieczeństwa, z wykluczeniem jego rozbudowy, przebudowy, nadbudówy, w wyniku
której może nastąpić powiększenie powierzchni pomieszczeń mieszkalnych.
Ze względów przyrodniczych i krajobrazowych ustala się zachowanie drzew wokół istniejącego
budynku - na działkach nr 213/2 i 214/4.
Wzdłuż wschodniej granicy obszaru objętego zmianą planu, zgodnie z obowiązującym planem
wydziela się teren drogi publicznej - lokalnej (3.KDL). Część drogi prowadzi po działce nr 107
stanowiącej własność gminy Sztum. Droga — zgodnie z obowiązującym zmianą planu stanowi
połączenie terenów rolniczych z zabudową zagrodowąz miejscowością Kępina i poprzez prostopadłe
drogi dojazdowe łączy się z drogą krajową nr 55.
W zachodniej części obszaru objętego zmianą planu — zgodnie z obowiązującym zmianą planu
wydziela się teren drogi publicznej (4.KDD), zakończonej przy granicy z działką nr 209/2 placem 'do
W projekcie zmiany planu ustalono następujące zmiany w odniesieniu do obowiązującego planu miejscowego:
~ zrezygnowano z wydzielenia drogi 01/1.4.KX, prowadzącej przez środkową część terenu,
- zrezygnowano z wydzielenia terenu 01/1.10.IT (infrastruktura związana z siecią drenarską i
odprowadzaniem wód deszczowych, rezerwa terenu dla potrzeb retencji wód), teren włączono do
terenu przyległego o funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
~ zrezygnowano z wydzielenia terenu 01/1.7.KS ( przepompownia ścieków),
- na wniosek Pomorskiego Konserwatora Zabytków objęto ochroną historyczny transformator, z
dopuszczeniem jego rozbiórki i przeniesienia w inną część działki objętej inwestycją.
3.4. Rozwiązania alternatywne
Projekt ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI
OBSZARU W OBRĘBACH KONIECWAŁD I KĘPlNA nie przewiduje alternatywnych sposobów
zagospodarowania i zainwestowania terenów. Projekt zmiany planu zawiera rozwiązania najkorzystniejsze,
biorące pod uwagę:
wymogi ochrony środowiska, przyrody, wynikające z przepisów odrębnych,
wymogi ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, wynikające uzgodnień Pomorskiego,
'
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku,
ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum,
uwagi zawarte w opiniach 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 projektu ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU W
OBRĘBACH KONIECWAŁD '! KĘPlNA (autor: Bogusław Grechuta, Pracownia Projektowa Architektury
Krajobrazu i Rewaloryzacji Srodowiska 80-766 Gdańsk, ul. Jabłońskiego 22 lok. 8), data opracowania 23
sierpień 2020 r.
Dokumenty zostały sporządzane na podstawie art 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 paździemika
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 i wymogi zawarte piśmie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Gdańsku dotyczącym uzgodnienia zakresu prognozy.
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. ,
W trakcie opiniowania projektu planu Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ—
Gd-PN.II.410.18.5.2020.MP.1. z dnia 10.09.2020 r. zaopiniował projekt zmiany planu bez uwag.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku nie odpowiedział na złożone pismo, tym samy
zaopiniował projekt zmiany planu bez uwag.
W okresie wyłożenia projektu planu do pubircznego wglądu do prognozy oddziaływania na: środowisko nie zostały
zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.
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3.6. Informacje na temat postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Fragment miasta Sztumu, w którym położony jest obszar objęty zmiana 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
dokumentu.
postanowień
realizacji
skutków
W Prognozie nie określono terminów i elementów środowiska. które należałoby monitorować w wyniku realizacji
ustaleń analizowanego projektu planu.
Monitorowanie ewentualnych skutków zmian w środowisku powstałych wskutek realizacji ustaleń analizowanego
akustycznych
map
podstawie
na
analizować
można
będzie
planu
projektu
drogi krajowej nr 55 sporządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
czy w czasie opracowania nowej edycji programu ochrony przyrody Nadleśnictwa Kwidzyn.
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