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WOOŚ.411.1.72.2022.MO Opole, dnia  26 sierpnia 2022 r. 
                                                                                   

Wójt Gminy Polska Cerekiew
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47 – 260 Polska Cerekiew

Na podstawie art. 53 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 poz. 1029 z późn. zm.), odpowiadając na pismo 
PP.6722.5.2022 z 03.08.2022 r., w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach 
Polska Cerekiew i Ciężkowice uzgadniam zakres prognozy zgodny z wymogami określonymi 
w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, ze szczególnym 
uwzględnieniem niżej wymienionych wskazań.

1. Przy wypełnianiu zapisów art. 51 ust. 2 pkt 2 lit a) i b), należy uwzględnić przede 
wszystkim stan jakości: powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb, 
gospodarkę odpadami i wodno-ściekową, wodę, różnorodność biologiczną, 
zwierzęta, rośliny, zasoby naturalne, ukształtowanie powierzchni ziemi, krajobraz, 
zasoby naturalne, formy ochrony przyrody, cenne siedliska przyrodnicze oraz 
korytarze ekologiczne.

2. Należy scharakteryzować i ocenić istniejący sposób zagospodarowania obszaru 
objętego postanowieniami projektowanego dokumentu oraz przedstawić te informacje 
na załączniku kartograficznym.

3. Przy opisie stanu środowiska oraz ocenie przewidywanych oddziaływań, należy 
uwzględnić korytarze ekologiczne, w tym regionalny korytarz ekologiczny.

4. W przypadku planowanego sposobu zagospodarowania terenu na cele związane z 
realizacją przedsięwzięć z zakresu fotowoltaiki i energetyki wiatrowej w projekcie 
dokumentu należy zamieścić następujące sformułowanie: 

Realizacja przedsięwzięć z zakresu fotowoltaiki i energetyki wiatrowej będzie 
możliwa jeżeli przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
której konieczność przeprowadzenia stwierdzono w toku prowadzonego, w trybie 
ustawy ooś, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach,  wykaże brak negatywnego oddziaływania na awifaunę, 
chiropterofaunę i krajobraz.

Równocześnie informuję, że:
1) pod pojęciem cyt. „istniejącego stanu środowiska”, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 

2 lit. a) ww. ustawy ooś,  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021r.  poz. 1973)  należy rozumieć także stan 
powierzchni ziemi uwzględniający zanieczyszczenia powierzchni ziemi obejmujące 
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz szkody w środowisku w 
powierzchni ziemi;



2) pod pojęciem cyt.  „przewidywanego znaczącego oddziaływania,…… na klimat”, o 
którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e) ww. ustawy ooś, należy rozumieć 
oddziaływanie wynikające z emisji gazów cieplarnianych.

Ponadto informuję, że zapis art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b), w myśl załącznika I dyrektywy 
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko, należy rozumieć jako „stan 
środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym zagrożeniem”.

Wskazane jest, aby opracowanie ekofizjograficzne było dołączane do dokumentów 
przekazywanych do zaopiniowania w ramach strategicznej oceny, jako opracowanie, na 
podstawie którego sporządzono projekt studium lub planu miejscowego. 
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Sprawę prowadzi Marta Ogonowska, tel. 774526236.
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