
 

Publicznie dostępny wykaz danych  o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego 

ochronie 
 

L.p. KARTA INFORMACYJNA 

1 Numer  karty/rok  IB/1/2015 

2 Rodzaj dokumentu PROGNOZA 

 

 

3 Temat dokumentu Prognoza  oddziaływania  na środowisko   

4 Nazwa Dokumentu Prognoza  oddziaływania na  środowisko ustaleń zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tułowice w rejonie cmentarzy  zlokalizowanych we 

wsi Tułowice 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu- opis 

dokumentu 

Podstawa prawna i zakres  opracowania.  

Zawartość i główne cechy projektowanego planu, 

powiązania z innymi dokumentami, metoda opracowania.  

Stan istniejący  zagospodarowania 

Ocena stanu i funkcjonowania środowiska.  

Ocena rozwiązań  funkcjonalno-przestrzennych i innych 

ustaleń  planu.  

Ocena określonych w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego warunków 

zagospodarowania terenu wynikających z potrzeb ochrony 

środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami 

przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.  

Ocena zagrożeń dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi 

związanych z prognozowanym  sposobem i stanem 

zagospodarowania obszarów objętych postanowieniami 

projektu planu w obrębie obszarów objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.  

Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody.  

Ocena zmian w krajobrazie.  

Ocena skutków dla środowiska, które mogą wynikać z 

projektowanego przeznaczenia terenu w zasięgu obszarów    

objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.  

Przewidywane znaczące oddziaływanie na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru, a także na środowisko.  

Ocena skutków realizacji ustaleń miejscowego planu na 

poszczególne elementy środowiska .  

Ocena  możliwości rozwiązań eliminujących lub 

ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko.  

Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 

Ocena zgodności  projektowanych dokumentów z celami 

ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 

wspólnotowym, krajowym, regionalnym.  

 Streszczenie w języku niespecjalistycznym.  

 

 

6 

Obszar którego dokument dotyczy  zgodnie z 

podziałem administracyjnym kraju 

gmina Tułowice , powiat opolski , województwo opolskie 

miejscowość  Tułowice 

7. Znak sprawy IB.6721.1.2015 

 

8. Dokument wytworzył  mgr  Zbigniew Ćwikliński  

Biuro Urbanistyczno-Architektoniczne  48-304  Nysa  

ul. 22 Stycznia  14  

        9. Data dokumentu  2014 r. 



L.p. KARTA INFORMACYJNA 

 

10. Dokument zatwierdził  Nie dotyczy 

11. Data zatwierdzenia dokumentu  Nie dotyczy 

 

12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1 , 49-130 Tułowice 

pokój nr 1 tel (77) 4600143, 

tulowice@tulowice .pl  

13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do 

dokumentu 

 www.tulowice.pl 

14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie  Nie dotyczy 

15. Numery kart innych dokumentów  w sprawie  IB/2/2015  - projekt miejscowego planu zagospodarowania 

  

 

16. Data zamieszczenia w wykazie danych  o 

dokumencie 

  30.11.2015 

17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania  

informacji 

 Art. 16,17,18,19,20 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o 

udostępnieniu informacji  o środowisku  oraz jego ochronie , 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o 

ocenach  oddziaływania  na środowisko  

(Dz. U.  z  2013r. poz. 1235ze zm.) 

18.  

Uwagi 

  

 Brak uwag 

 

 

 

 
 

 

http://www.tulowice.pl/

