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Wójt Gminy Słubice
ul. Płocka 32 
09-533 Słubice
za pośrednictwem pełnomocnika
Pani Urszula Wódkowska 
prowadząca działalność gospodarczą pn. 
Westmor Consulting 
Urszula Wódkowska
ul. Królewiecka 27
87-800 Włocławek     

Opinia sanitarna

Działając na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195), po rozpatrzeniu 
wniosku z dnia 6 września 2021 r., złożonego w imieniu Wójta Gminy Słubice przez 
pełnomocnika Panią Urszulę Wódkowską - Westmor Consulting, ul. Królewiecka 27, 87-800 
Włocławek, dotyczącego możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Słubice na lata 
2021-2030” (dalej zwana Strategią), Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny,

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Słubice na lata 2021-2030” (dalej zwanego 
Strategią) z następujących powodów:
• z załączonej do wystąpienia dokumentacji wynika, że realizacja zapisów Strategii nie 
spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko,
• Strategia dotyczy obszaru w granicach jednej gminy, co stanowi warunek umożliwiający 
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Pani Urszula Wódkowska - Westmor Consulting, ul. ul. Królewiecka 27, 87-800 
Włocławek, reprezentująca Wójta Gminy Słubice, pismem z dnia 6 września 2021 r., zwróciła 
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się o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Słubice na lata 2021-2030  ” zwanego 
dalej Strategią.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż zgodnie 
z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247) – odstąpienie od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku projektu dokumentu, o którym 
mowa w art. 46 ust. 1, pkt 1 i 2, może dotyczyć wyłącznie projektu dokumentu w granicach 
obszaru jednej gminy.

W wystąpieniu ujęto, że zaplanowane działania mają na celu ożywienie społeczno-
gospodarcze i ich realizacja nie spowoduje negatywnego wpływu na komponenty środowiska.
Zadania określone w Strategii będą realizowane wyłącznie na terenie obszaru położonego 
w granicach jednej gminy, tj. w granicach Gminy Słubice.

Ze Strategii wynika, że niektóre z wymienionych zadań (budowa i rozbudowa 
budynków użyteczności publicznej np. hali sportowej, budowa oraz przebudowa dróg 
gminnych, budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej), będą wiązać się 
z realizacją inwestycji zaliczanych do katalogu przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Realizacja tego typu inwestycji, zawsze poprzedzona jest 
tzw. oceną oddziaływania na środowisko, która polega na analizie: bezpośredniego 
i pośredniego wpływu danego przedsięwzięcia m.in. na zdrowie i warunki życia ludzi; ryzyka 
wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych; możliwości 
wystąpienia oraz sposobów zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko; wymaganego zakresu monitoringu.

Ponieważ projekt Strategii dotyczy obszarów w granicach jednej gminy, stanowi to 
warunek umożliwiający odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko.

Na obecnym etapie analiz, mając na uwadze obszar realizacji Strategii oraz zakres 
planowanych zadań, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zajął 
stanowisko w sprawie jak na wstępie.

Z upoważnienia Mazowieckiego  Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Dariusz Buga
Kierownik Oddziału 

Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
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