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Podsumowanie zawierajqce informacje o udziale spoleczeristwa w postepowaniu oraz 
0 tym, w jaki sposob zostaly wzi^te pod uwag? i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl^dnione uwagi i wnioski zgloszone w zwiqzku z udzialem spoleczeristwa (art. 42 
pkt. 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku 
1 jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach 
oddzialywania na srodowisko) do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur 
- Etap II. Podsumowanie zawiera rowniez uzasadnienie wybory przyj^tego dokumentu 
w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiqzari alternatywnych, a takze informacje w jaki 
sposob zostaly wzi^te pod uwage i w jakim zakresie zostaly uwzgl^dnione (art. 55 pkt. 
3 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach 
oddzialywania na srodowisko). 

1. Prace nad sporz^dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nur - Etap II rozpocz^to w zwi^zku z podj^ciem uchwaly Nr IV/24/15 Rady Gminy Nur z 

dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystqpienia do sporz^dzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur. Uchwata ta zostala zmieniona uclnwat^ 

Nr XIX/127/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 pazdziernika 2016 r. w sprawie etapowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur oraz uclnwat^ Nr 

XL/244/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 pazdziernika 2018 r. zmieniaj^ca uchwaly Nr 

XIX/127/16 Rady Gminy Nur z 24 pazdziernika 2016 r. w sprawie etapowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur. 

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur - Etap II 

zostat opracowany zgodnie z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz.U. z 2018, poz.1945 z pozn. zm.). _ _ 

3. Na etapie sporz^dzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

zgodnie z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wptyn^fy wnioski od 

organow i instytucji. Od osob prywatnych wplyn^to trzydziesci dziewi^c wnioskow. 

Wnioski ztozone w okreslonym odpowiednimi zawiadomieniami czasie zostaty 

przeanalizowane i rozpatrzone. 

4. Na etapie wytozenia projektu zmiany miejscowego planu do publicznego wgl^du wptyn^iy 

dwie uwagi, ktore zostaty przeanalizowane i rozpatrzone Zarz^dzeniem Nr 57/2019 

Wojta Gminy Nur z dnia 19 sierpnia 2019 r. 

5. Procedure opiniowania i uzgadniania projektu miejscowego planu wraz z prognozy 

oddzialywania na srodowisko zakoriczyta s i ^ wydaniem pozytywnej opinii i uzgodnienia 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie pismami l ^OOS-

III.410.28.2017.MM.4 z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz WSTS-O.610.2019.MS.2 z dnia 24 

czenA/ca 2019 r. Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej 
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zaopiniowal projekt miejscowego planu bez uwag pismem ZNS.470.4.2019.AK z dn. 29 

maja2019r . 

6. Na etapie strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko, na podstawie ustawy 

0 udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa 

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 

z2018r . , poz 2081 z pozn. zm.) nie wptyn^ty wnioski i uwagi, ktore bezposrednio 

dotyczyty w/w procedury. 

7. Prognozowanie wptywu ustalen wynikaj^cych z miejscowego planu na srodowisko 

odbywato s i ^ jednoczesnie i rownolegle z pracami nad sporz^dzeniem projektu 

miejscowego planu, na kazdym jego etapie. Wyniki prognozy przedstawiono 

w sporz^dzonym dokumencie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nur - Etap II - Prognoza oddzialywania na srodowisko, ktory zostai dot^czony do 

projektu miejscowego planu wytozonym razem z projektem miejscowego planu do 

publicznego wgl^du. 

8. Zakres i stopieh szczegotowosci prognozy oddzialywania na srodowisko zostat 

opracowany w opraciu o wytyczne organow, tj. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Srodowiska w Warszawie w pismie nr WOOS-1.411.287.2016.JD z dnia 10.10.2016 oraz 

Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej w pismie nr 

ZA/S.47a5.2076./ \  z dnia 15.09.2016 r. 

9. DIa przyj^tego dokumentu nie wyst^pila koniecznosc przeprowadzenia post^powania 

dotyczqcego transgranicznego wptywu na srodowisko, gdyz nie prognozuje s i ^ 

mozliwosci wyst^pienia takich wptywow. 

10. Przedmiotem opracowanej Prognozy byto okreslenie i ocena skutkow dIa srodowiska 

przyrodniczego oraz zycia ludzi, ktore mogq wynikn^c z zaprojektowanego 

przeznaczenia terenu obj^tego miejscowym planem oraz jego otoczenia. Celem 

prognozy byto rowniez przedstawienie rozwiqzan eliminujqcych negatywne skutki ustalen 

na poszczegolne elementy srodowiska. Zwrocono uwag?, iz proponowany sposob 

zainwestowania przyczyni s i ^ do zmian srodowiska przedmiotowego obszaru, poniewaz 

kazde nowe inwestycje powodujq ingerencj^ w srodowisko naturalne i w wi^kszym lub 

mniejszym stopniu wptywaj^ na rownowag? ekologiczn^. W opracowaniu wymieniono 

ustalenia miejscowego planu istotne z punktu widzenia prognozy oddzialywania na 

srodowisko, przewidywane skutki dIa srodowiska i jego komponentow wynikaj^ce 

z projektowanego przeznaczenia terenu, przedstawiono propozycj^ rozwi^zah sluzqcych 

zapobieganiu negatywnemu oddzialywaniu na srodowisko. 

11. Przewidywane oddzialywania rozpatrywane byly rowniez pod k^tem obszarow Natura 

2000 i innych obszarow podlegajqcych ochronie. Stwierdzono, ze realizacja ustalen planu 

nie b^dzie miala wplywu na obszary podlegaj^ce ochronie, polozone w s^siedztwie. DIa 

obszarow NATURA 2000 znajduj^cych s i ^ w gminie stwierdzono, ze projekt planu nie 
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przeksztatca oraz nie fragmentaryzuje siedlisk przyrodniczych zasiedlanycin przez gatunki 

priorytetowe w obr^bie Ostoi Nadbuzahskiej PLH 140011 i Doliny Dolnego Bugu P L B 

140001. Jednoczesnie wskazano, ze najbardziej niekorzystnym oddziatywaniem dIa 

obszaru NATURA 2000 Dolina Dolnego Bugu wynikajqcym z ustalen planu jest 

projektowana linia elektroenergetyczna 110 kV. W prognozie wskazano najcz^sciej 

stosowane srodki, umozliwiaj^ce zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziatywah 

inwestycji elektroenergetycznych na srodowisko. Dziatania te mog^ jednak zostac 

zrealizowane dopiero na etapie projektu i budowy linii. Precyzyjny wybor dziatah 

minimalizuj^cych powinien nast^pic na etapie opracowania Raportu oddzialywania na 

srodowisko dIa tego przedsiewzi^cia. Rowniez na etapie Raportu .... zostanie 

przedstawione rzeczywiste oddzialywanie projektowanej linii elektroenergetycznej na ww. 

Obszary NATURA 2000. Dopiero takie analizy odpowiedz^ precyzyjnie na pytanie 

0 znaczenie oddzialywania danej inwestycji na obszary Natura 2000. 

12. Przeprowadzona w ramach „Prognozy oddzialywania na srodowisko" analiza spojnosci 

zapisow projektu planu z innymi dokumentami o charakterze strategicznym wykazala 

zgodnosc z postanowieniami tych dokumentow oraz aktami prawnymi obowi^zuj^cymi 

w Polsce. 

PRZEWODNICZACY RADY 

Adam Murawski 

ft 
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