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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 14 listopada 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków, jakim powinna odpowiadaç prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko
dotyczàca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki,
jakim powinna odpowiadaç prognoza oddzia∏ywania
na Êrodowisko dotyczàca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzgl´dnieniem:
1) formy sporzàdzania prognozy;
2) zakresu zagadnieƒ, które powinny zostaç okreÊlone
i ocenione w prognozie;
3) zakresu terytorialnego prognozy;
4) rodzaju dokumentów, z których informacje powinny byç uwzgl´dnione w prognozie.
§ 2. Prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko dotyczàca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwana dalej „prognozà”, przedstawia wyniki analiz i ocen w formie kartograficznej
i opisowej; cz´Êç kartograficznà prognozy sporzàdza
si´ w skali odpowiedniej do skali, w jakiej sporzàdzony
jest rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
§ 3. W prognozie okreÊla si´ i ocenia nast´pujàce
zagadnienia:
1) w zakresie skutków:
a) dla Êrodowiska, które mogà wynikaç z projektowanego przeznaczenia terenu, powodowane
zw∏aszcza wprowadzaniem gazów lub py∏ów do
powietrza, wytwarzaniem odpadów, wprowadzaniem Êcieków do wód lub do ziemi, wykorzystywaniem zasobów Êrodowiska, zanieczyszczeniem gleby lub ziemi, niekorzystnym przekszta∏ceniem naturalnego ukszta∏towania terenu, emitowaniem ha∏asu, emitowaniem pól elektromagnetycznych oraz ryzykiem wystàpienia powa˝nych awarii,
b) realizacji ustaleƒ projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na powietrze, powierzchni´ ziemi, gleb´, kopaliny, wody
powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierz´ta
i roÊliny — we wzajemnym ich powiàzaniu, oraz
na ekosystemy i krajobraz;
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) w zakresie oceny:
a) stanu i funkcjonowania Êrodowiska, jego zasobów, odpornoÊci na degradacj´ i zdolnoÊci do
regeneracji, wynikajàcych z uwarunkowaƒ okreÊlonych w opracowaniu ekofizjograficznym oraz
tendencji do zmian przy braku realizacji ustaleƒ
projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) rozwiàzaƒ funkcjonalno-przestrzennych i innych
ustaleƒ zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z punktu
widzenia:
— zgodnoÊci projektowanego u˝ytkowania i zagospodarowania terenów z uwarunkowaniami okreÊlonymi w opracowaniu ekofizjograficznym,
— zgodnoÊci z przepisami prawa dotyczàcymi
ochrony Êrodowiska, a w szczególnoÊci zawartymi w aktach o utworzeniu obszarów
i obiektów chronionych oraz w planach
ochrony,
— skutecznoÊci ochrony ró˝norodnoÊci biologicznej,
— w∏aÊciwych proporcji pomi´dzy terenami
o ró˝nych formach u˝ytkowania a pozosta∏ymi terenami,
c) okreÊlonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunków zagospodarowania terenu, wynikajàcych z potrzeb
ochrony Êrodowiska, prawid∏owoÊci gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leÊnych,
d) zagro˝eƒ dla Êrodowiska, z uwzgl´dnieniem
wp∏ywu na zdrowie ludzi, które mogà powstawaç na terenie obj´tym projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz
na terenach pozostajàcych w zasi´gu oddzia∏ywania wynikajàcego z realizacji ustaleƒ tego planu,
e) skutków dla istniejàcych form ochrony przyrody
oraz innych obszarów chronionych,
f) zmian w krajobrazie;
3) w zakresie mo˝liwoÊci rozwiàzaƒ eliminujàcych lub
ograniczajàcych negatywne oddzia∏ywania na Êrodowisko, w tym na krajobraz, które mogà wynikaç
z realizacji ustaleƒ projektowanego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz,
w zale˝noÊci od potrzeb, propozycje innych ni˝
w tym projekcie ustaleƒ sprzyjajàcych ochronie
Êrodowiska.
§ 4. Prognoza obejmuje obszar obj´ty projektem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
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go wraz z obszarami pozostajàcymi w zasi´gu oddzia∏ywania wynikajàcego z realizacji ustaleƒ tego planu;
prognoza powinna byç opracowywana równolegle
z projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
§ 5. 1. W prognozie uwzgl´dnia si´ informacje zawarte w nast´pujàcych rodzajach dokumentów:
1) aktualnych opracowaniach ekofizjograficznych;
2) studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz dotychczas obowiàzujàcych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
3) decyzjach okreÊlajàcych warunki korzystania ze
Êrodowiska;
4) dokumentach planistycznych opracowywanych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
— Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154,
poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112);
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5) raportach o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko i przeglàdach ekologicznych;
6) pozosta∏ych dokumentach, materia∏ach planistycznych, w tym programach zawierajàcych zadania
s∏u˝àce do realizacji ponadlokalnych celów publicznych, materia∏ach przyrodniczych, inwentaryzacyjnych i studialnych dotyczàcych Êrodowiska,
które nie zosta∏y uwzgl´dnione w opracowaniu
ekofizjograficznym sporzàdzonym do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. W prognozie zamieszcza si´ informacje o rodzajach dokumentów uwzgl´dnionych przy jej sporzàdzaniu.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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