
Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr XXII/188/2016  
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca2016 r. w sprawie uchwalenia Zmiany 

Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Opatów 

 
1. Projekt Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Opatów sporządzany był równolegle z prognozą 
oddziaływania na środowisko. Zespół autorski przygotowujący oba te dokumenty 
ściśle ze sobą współpracował przy wyborze konkretnych rozwiązań projektowych. 
Zastosowanie takiej metody dla opracowania pozwoliło na przyjęcie rozwiązań 
przestrzennych, które służą uniknięciu znaczących kolizji i konfliktów przestrzennych, 
doprowadzając do wyboru najbardziej pożądanych i optymalnych kierunków działań. 
Z tych względów przygotowanie oddzielnej propozycji planistycznych rozwiązań 
alternatywnych uznano za zbędne i nie wnoszące nic nowego do projektu Studium.  
 
2. W projekcie Zmiany Nr 1 Studium uwzględnione zostały informacje i wytyczne 
zawarte w Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym dla miasta i gminy Opatów 
oraz w Prognozie oddziaływania na środowisko do Zmiany Nr 1 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Opatów. Na obszarach objętych Zmianą Nr 1 Studium nie występują cenne 
przyrodniczo obszary i obiekty, objęte ochroną prawną, na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.)  
 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie, po otrzymaniu projektu 
Zmiany Nr 1 Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zaopiniował 
projekt Zmiany Nr 1 Studium bez uwag pismem nr SE.V.-4412/1/16 z dnia 
12.04.2016.  
 
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, po otrzymaniu projektu 
Zmiany Nr 1 Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uzgodnił 
i zaopiniował projekt zmiany Studium z uwagami pismem Nr WPN-
II.410.1.10.2016.ML oraz WPN-II.610.11.2014.DZ z dnia 21.04.2016 r.  
 
5. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1 Studium wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko nie wniesiono żadnej uwagi ani wniosku do 
projektu Zmiany Nr 1 Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko. 
 
6. Zgodnie z zapisami Prognozy oddziaływania na środowisko do Zmiany Nr 1 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Opatów, jego realizacja nie będzie implikować transgranicznych oddziaływań 
na środowisko, wobec czego dokument nie musiał być poddany procedurze 
transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
 
7. Analiza skutków realizacji ustaleń Zmiany Nr 1 Studium będzie monitorowana 
w ramach oceny aktualności Studium, o której jest mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778, z późn. zm.). Oceną aktualnego stanu, stopnia zanieczyszczeń oraz 
skutków użytkowania poszczególnych komponentów środowiska zajmuje się 
monitoring, do którego odnoszą się zapisy znajdujące się w oddzielnych aktach 



prawnych. Zakres oraz częstotliwość pomiarów będzie zależna od rodzaju inwestycji, 
które zostaną zlokalizowane na terenie gminy.  
 
 

 
 


