
 
BURMISTRZ WYRZYSKA                                                          Wyrzysk, 12 sierpnia 2022 roku 

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

 oddziaływania na środowisko

          Na podstawie art. 48 ust. 7 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości
informację o odstąpieniu    od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek nad Notecią,
sporządzanego na podstawie  uchwały Nr XLIX/484/202  Rady Miejskiej  w Wyrzysku  z  dnia
20 maja 2022 roku. 
  
  Odstąpienie  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko
dla przedmiotowego dokumentu zostało uzgodnione z właściwymi organami, zgodnie z art. 48 ust. 1
wyżej wymienionej ustawy.
     
     Ponadto podaję do publicznej wiadomości uzasadnienie, o którym mowa w art. 48 ust. 6 ww.
ustawy:

Aktualnie na obszarze objętym zmianą obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Osiek nad Notecią przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej
w Wyrzysku z dnia 28 września 2017 roku  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 6483).
Projekt niniejszej zmiany stanowi niewielką modyfikację obowiązującego planu. 

Obecnie  działka  objęta  zmianą  planu  jest  przeznaczona  pod  usługi  kultury  (UK).
Przedmiotowa  uchwała  o  przystąpieniu  do  zmiany  została  podjęta  w  celu  poszerzenia
zakresu  realizacji  dopuszczonych  inwestycji  gminnych  o  funkcję  usług  oświaty
i wychowania.

Zapisy planu będą dostosowane  do obowiązujących przepisów prawa i  będą spójne
z kierunkami polityki  przestrzennej określonej  w obowiązującym studium uwarunkowań
i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wyrzysk  zatwierdzonym uchwałą
Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXXVI/329/2013 z dnia 29 listopada 2013 r., zmienionym
uchwałą Nr XL/329/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.  

Ze względu na położenie, niewielki obszar objęty przedmiotową uchwałą a także zakres
przewidywanej  zmiany  nie  przewiduje  się  zmian  w  oddziaływaniu  na  środowisko.
Analogicznie  nie  przewiduje  się  wystąpienia  oddziaływań  skumulowanych,
transgranicznych ani wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.
Przewidywane  oddziaływanie  funkcji  wprowadzonej  na  tym  terenie  zamknie
się w granicach zmiany i nie będzie oddziaływać na tereny sąsiednie.  

Na  obszarze  objętym przedmiotową  uchwałą  nie  przewiduje  się  wprowadzenia  ram
dla  późniejszej  realizacji  przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz  nie  przewiduje  się,  że  realizacja  ustaleń  dokumentu  może  spowodować  znaczące
oddziaływanie na środowisko. 

Nie przewiduje się również wystawienia oddziaływań na środowisko w związku z czym
nie zachodzi potrzeba określenia: 
a) prawdopodobieństwa wystąpienia, czasu trwania, zasięgu, częstotliwości i odwracalności

oddziaływań, 
b) prawdopodobieństwa wystąpienia, oddziaływań skumulowanych i transgranicznych, 



c) prawdopodobieństwa  wystąpienia  ryzyka  dla  zdrowia  ludzi  lub  zagrożenia
dla środowiska oraz cech obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko. 
Obszar   objęty   zmianą   jest   położony   na   terenie   w   całości   zurbanizowanym,

nie  posiadającym istotnych wartości  dla  dziedzictwa kulturowego,  leżącym w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci. 

    W związku z powyższym odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla  projektu  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
Osiek nad Notecią.                                                                                    
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                                                                                                    (-)  Bogusława Jagodzińska
                                                                                                                                                 


