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WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY 

 

Telefony: 

- informacja o numerach  

wewnętrzach    61 854-48-00 

- WPWIS     61 852-99-18    ul. Noskowskiego 23 

- e-mail WSSE w Poznaniu   sekretariat@wssepoznan.pl         61-705 Poznań 

- Oddział Zapobiegawczego   61 227-60-09    www.wsse-poznan.pl  

Nadzoru Sanitarnego   61 227-60-04 

- e-mail     nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl 

DN-NS.90011.670.2019 

Poznań, 17.06.2019    

 

 

OPINIA SANITARNA 

Na podstawie art. 53 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz.  

2081 ze zm.), 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się 

z wnioskiem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego nr DAP.443.38/2019 z dnia 

31.05.2019r. w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2030 roku, 

stwierdza, iż prognoza oddziaływania na środowisko winna być wykonana 

zgodnie z art. 51 ust. 2 w/w ustawy ze szczególnym uwzględnieniem: 

1. Analizy i oceny istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu 

w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu. 

2. Analizy i oceny stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem. 

3. Oceny i analizy istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych, 

z uwzględnieniem odziaływania na zdrowie i życie ludzi. 

4. Analizy i oceny przewidywanego znaczącego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi 

(w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne). 

5. Przedstawienia rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych 

oddziaływań na zdrowie ludzi.  
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6. Przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w dokumencie ze 

wskazaniem i uzasadnieniem ich wyboru. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy przez oddziaływanie na środowisko rozumie się 

również oddziaływanie na zdrowie ludzi, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści 

opracowywanego dokumentu. 

Ponadto opracowanie powinno zawierać: 

– informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

– informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

– propozycję dotyczących przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

– streszczenie w języku niespecjalistycznym, 

– oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą jest zespół autorów – kierującego 

tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ww. ustawy, 

stanowiące załącznik do prognozy. 

Zakres prognozy został określony na podstawie wniosku. Przesyłając prognozę 

oddziaływania na środowisko proszę o powołanie się na numer sprawy:  

DN-NS.9011.670.2019. 

 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny 

 

dr n. med. Andrzej Trybusz 
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1. Wielkopolskie Biuro 

Planowania Przestrzennego 
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