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W odpowiedzi na Państwa petycje przesłane do tutejszej Dyrekcji pismem z dnia 12
maja 2016 r. (data wpływu 02.06.2016) oraz pismem z dnia 01.06.2016 r. (data wpływu
03.06.2016 r.), dotyczące wydania ponownej opinii dla projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany IV” w Gminie
Chełmiec- w granicach opracowania „Klęczany II” oraz negatywnego uzgodnienia

O
środowiskowych uwarunkowań dla Zakładu Zbierania i Odzysku Odpadów Komunalnych,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, przekazuje następujące informacje:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie nie jest uprawniony do
zajmowania stanowiska poza obowiązującą procedurą, wynikającą z przepisów prawa.
W przedmiotowym przypadku nie jest więc możliwe wydanie ponownej opinii dla zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych
„Klęczany IV” w Gminie Chełmiec- w granicach opracowania „Klęczany II.

Procedura postępowania planistycznego jest ściśle określona w ustawie z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2016 r., poz. 353 —

tekst jednolity) . Zgodnie z nią wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę
gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. występują zgodnie z art. 17 pkt 6
lit.a o opinię dla projektu planu do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Również
przewidziana w artykule 54 ust.1 ustawy z dnia 3 października 200$ r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 poz. 353) konieczność uzyskania

.Q opinii do projektu zmiany mpzp w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
odbywa się na wniosek organu opracowującego projekt dokumentu.

W związku z powyższym w przedmiotowym przypadku Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Krakowie przedstawia opinię do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania jedynie na wniosek Wójta Gminy Chełmiec. Zatem Państwa wniosek nie
posiada delegacji prawnej o zajęcie stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie w kwestii wydania ponownej opinii do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W odniesieniu do Państwa uwag dotyczących wpływu na środowisko planowanego
Zakładu Zbierania i Odzysku Odpadów Komunalnych, Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska informuje, iż wydając opinię do przedmiotowej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oparł się m.in. na załączonej do dokumentacji prognozie
oddziaływania na środowisko wykonanej przez mgr inż. Piotra Prokopczuka — specjalistę
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fizjografa. Podkreślić należy, iż prognoza oddziaływania na środowisko jest kluczowym
elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mającej na celu ocenę skutków
realizacji planu na środowisko. Od niej powirma zależeć ostateczna treść przyjmowanego
dokumentu, a zatem winna być opracowana w taki sposób, żeby zawarte w niej wnioski
i oceny były prawidłowe, zgodne z szeroko pojętym prawem ochrony środowiska i przede
wszystkim adekwatne do samego projektu planu.

Zgodnie z załączoną prognozą oddziaływania na środowisko w sąsiedztwie terenu
opracowania nie występują zabudowania mieszkalne, a projektowane zmiany w mpzp nie
spowodują negatywnego oddziaływania na ludzi. Ponadto wg. Autora prognozy nie powinno
nastąpić zanieczyszczenie środowiska gruntowo — wodnego, ani znaczące zniszczenie
roślinności gdyż teren jest prawie w całości zdegradowany (wprowadzana zmiana nie
powoduje zmiany użytkowania terenów oznaczonych w ewidencji jako „Ls” oraz nie
zmniejsza obudowy biologicznej wód płynących). Prognoza nie przewiduje również istotnego
wzrostu natężenia hałasu czy emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. Ponadto uciążliwość
projektowanej działalności nie może wykraczać poza granice Terenu Górniczego.

W tym miejscu, należy podkreślić, iż wydana opinia przez Regionalnego Dyrektor
Ochrony Środowiska w Krakowie do przedmiotowej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie jest wiążąca dla organu gminy w przedmiotowym
przypadku Wójta Gminy Chełmiec. Przyjmuje się, iż opinia jest wyrażeniem stanowiska
innego organu, które nie ma charakteru wiążącego dla organu prowadzącego sprawę główną.
Z uwagi na położenie terenu objętego przedmiotową zmianą planu poza obszarami objętymi
ochroną na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz.
1651 z późń. zm.), Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Krakowie nie będzie
zajmował stanowiska w przedmiotowej sprawie w formie uzgodnienia, które to
w odróżnieniu od opinii ma już charakter wiążący.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pragnie również
poinformować, iż instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów
zaliczane się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 216, poz.71) dla których
wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Do organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należeć będzie
ostateczna decyzja o konieczności bądź też braku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Niemniej jednak, warto podkreślić, iż jednym ze wskazań do
nałożenia takiego obowiązku jest sprzeciw okolicznej ludności. Przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko wymaga udziału społeczeństwa, uzgodnienia z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska i zaopiniowania przez inspekcje sanitarną warunków
realizacji przedsięwzięcia. Ponadto organ wydający decyzję w postępowaniu w ramach
którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zapewnia
możliwość udziału społeczeństwa.
Informacje o wszystkich elementach oceny oddziaływania na środowisko muszą się znaleźć
w uzasadnieniu decyzji w tym sposób rozpatrzenia uwag i wniosków opinii publicznej.
Ponadto organ jest zobowiązany do powiadomienia ogółu o wydaniu decyzji



I o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Strony
postępowania niezadowolone z ustaleń zawartych w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach mogą się od niej odwołać.

Wobec powyższego Państwa uwagi w tym wniosek o negatywne uzgodnienie
środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia jakim jest Zakład Zbierania
i Odzysku Odpadów Komunalnych w Klęczanach, mogą zostać poddane analizie przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w podstępowaniu zmierzającym
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o ile planowane przedsięwzięcie
dopuszczone ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spełni
kryteria określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 216,
poz.71), kwalifikujące je do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
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