PODSUMOWANIE
1. Uzasadnienie wyboru przyjetego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych
rozwiazah alternatywnych
W ustaleniach planu polozono szczegolny nacisk na dziatenia zarowno
zabezpieczaja.ce srodowisko, jak i modeluja.ee je w ten sposob, ktory stara sie harmonijnie
wpisac kazdy proces inwestycyjny w otaczaja.cy krajobraz. Projektowane funkcje przyczynia,
sie do pewnych zmian w stanie srodowiska, szczegolnie w zakresie degradacji pokrywy
glebowej, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, nieznacznego zwiekszenia udziatu
zanieczyszczeh lokalnych, ktore beda. rezultatem realizacji nowej zabudowy oraz
infrastruktury technicznej. Jednak przy zastosowaniu szeregu rozwia.zan maj^cych na celu
zminimalizowanie potencjalnych oddziatywah, nie nalezy spodziewac sie skutkow, ktore
nalezatoby klasyfikowac w kategorii zagrozeri srodowiska.
W zwiqzku z powyzszym nie sformulowano rozwiqzah alternatywnych do rozwiazah
zawartych w projekcie planu. Prognoza oddziafywania na srodowisko byta sporzqdzana
rownoczesnie z opracowaniem projektu planu miejscowego. Dzieki temu mozliwe byto
wprowadzenie takich rozwiazah, ktore pozwolity na unikniecie potencjalnych znacza,cych
kolizji i konfliktow przestrzennych, doprowadzaja.c do wyboru najkorzystniejszych, a zarazem
optymatnych kierunkow dziatah.
2. Informacja, w jaki sposob zostaly wziete pod uwage i w jakim zakresie zostaty
uwzglednione ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko.
Poniewaz projekt planu wprowadza szereg rozwia_zah, ktore majq na celu
zminimalizowanie potencjalnych oddziatywah moga.cych bye skutkiem realizacji jego
zapisow, w tym:
- wyznacza strefy ochronne od linii elektroenergetycznych 15 kV,
- okresla zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury
technicznej, waznej ze wzgledu na prawidtowe funkcjonowanie kazdego terenu
zabudowanego,
- okresla zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu.
NaMadaja. one na potencjalnych inwestorow szereg obwarowah, w tym. np. obowia_zek
wkomponowania projektowanej zabudowy i takie zagospodarowanie terenu, ktore bedzie
jak najmniej kolizyjne w krajobrazie poprzez dobor odpowiedniej kolorystyki, wykohczenia
budynkow itp., okreslenie minimalnej i maksymalnej intensywnosci zabudowy, ustalenie
minimalnego udziaiu powierzchni biologicznie czynnej zapewniaja.cej warunki zycia
organizmow zywych, produkcji materii organicznej, warunki infiltracji wod opadowych i
roztopowych do gruntu, co chociaz czesciowo powinno zbgodzic przeksztafcenia
srodowiska spowodowane utwardzeniem czesci terenu poprzez wprowadzenie
zabudowy, budowe parkingow itp.
nie przewiduje sie by jakiekolwiek mozliwe do realizacji przedsiewziecia mogty przyczynic sie
do pogorszenia warunkow srodowiska przyrodniczego. Z tego powodu w prognozie
oddziatywania na srodowisko nie wyznaczono dodatkowych rozwiazah, ktore nalezaloby
uwzglednic w projekcie planu.
3. Informacja, w jaki sposob zostata wzieta pod uwage i w jakim zakresie zostata
uwzgledniona opinia Partstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu pismem znak PSSE-ZNS-4615/14 z dnia 8 wrzesnia 2014 r. (data wpJywu 16 wrzesieh 2014 r.) zaopiniowat pozytywnie
pod wzgl^dem higienicznym i zdrowotnym projekt miejscowego planu zagospodarowania
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4. Informacja, w jaki sposob zostafa wzieta pod uwage i w jakim zakresie zostafa
uwzgledniona opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi pismem z dnia 5 wrzesnia 2014 r.
(data wptywu 8 wrzesieh 2014 r.) zaopiniowat negatywnie projekt planu wraz z prognoz^
oddziatywania na srodowisko, wnoszqc nastepuj^cq uwage:
W prognozie oddziatywania na srodowisko oraz projekcie planu nie uwzgledniono szesciu
decyzji Samorza.dowego Kolegium Odwotawczego w Sieradzu okreslajacych srodowiskowe
uwarunkowania dla budowy szesciu fabrycznie nowych elektrowni wiatrowych
zlokalizowanych w obszarze projektowanego dokumentu, More zgodnie z uzgodnionym
zakresem i stopniem szczegotowosci informacji zawartych w prognozie (pismo RDO$ w
todzi z dnia 3 kwietnia 2014 r., znak WOO$-II,411.20.2014.KD.1) powinny bye
uwzglednione w w/w dokumentach.
Przedstawiona przez organ opiniuja.cy uwaga zostata uwzgledniona poprzez
wyjasnienie iz:
Wskazane w w/w decyzji srodowiskowej przedsiewziecia nie majq odzwierciedlenia w
obowia.zuja.cym studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania gminy Ostrowek, w
zwiqzku z powyzszym Wojt Gminy Ostrowek wystepujqc jako sporzqdzajqcy plan miejscowy
wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko nie uwzgl$dnit przedmiotowych przedsiewziec
w ramach projektowanego dokumentu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi pismem z dnia 1 pazdziernika
2014 r. (data wptywu 3 pazdziernik 2014 r.) zaopiniowat pozytywnie projekt planu wraz z
prognoza^ oddziatywania na srodowisko
5. Informacja, w jaki sposob zostaly wziete pod uwage i w jakim zakresie zostaty
uwzglednione zgtoszone uwagi i wnioski.
W trakcie procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarow potozonych w gminie Ostrowek wraz z prognoza_
oddziatywania na srodowisko zgtoszono 28 wnioskow oraz 83 uwagi, w tym:
• od 14 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. do projektu planu zostato ztozonych 28
wnioskow,
• od 14 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. (i w nieprzekraczalnym terminie sktadania
uwag - do dnia 24 listopada 2014 r.) wptyneto 37 uwag - I wytozenie,
• od 15 grudnia 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. (i w nieprzekraczalnym terminie sktadania
uwag - do dnia 21 stycznia 2014 r.) wptyneto 46 uwag - II wytozenie,
Ich tresc i sposob rozpatrzenia zawiera, wykaz wnioskow oraz wykazy uwag (z I i II
wytozenia) zawarte w dokumentacji prac planistycznych miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszarow potozonych w gminie Ostrowek.
6. Informacja, w jaki sposob zostaty wziete pod uwage i w jakim zakresie zostaty
uwzglednione propozycje dotyczqce metod i czestotliwosci przeprowadzania
monitoringu skutkow realizacji postanowieh dokumentu.
Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ
sporzadzajacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wojt Gminy Ostrowek zobowistzany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady przeprowadzic analize zmian w

zagospodarowaniu przestrzennym (w tym realizacji projektowanego dokumentu) Jednak
przepisy w/w ustawy nie reguluja. metod analizy zapisow planu. Instrumentem badania
jakosci srodowiska jest monitoring, zapisany w odrebnych aktach prawnych. Za
najwazniejsze, z punktu widzenia ochrony srodowiska nalezy uznac monitorowanie zmian
jakosci wod oraz emisji hatasu.

