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PZ.0540.1.2022 

OBWI SZCZENIE 

o odstClpieniu od przeprowadzenia strat~giCZnej oceny oddziafywania na srodowisko 
dla projektu "Strategii Rozwoju Gminy Sfubice na lata 2021-2030" 

Zgodnie z zapisem wart. 48 ust. 1 ustawy z dnlia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 

srodowisku i jego ochronie, udziale spo~eczeristwa w ochronie srodowiska oraz oocenach 
oddzia~ania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 ze zm.), organ administracji opracowujqcy 
projekt dokumentu moze po uzgodnieniu z wtasciwymi organami, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 
ww. ustawy, odstqpic od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia~ania na srodowisko, 
jezeli uzna, ze realizacja postanowieri danego dokumentu nie spowoduje znaczqcego 
oddzia~ania na srodowisko. 

Odstqpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia~ywania na srodowisko moze 
dotyczyc wy~qcznie projekt6w dokument6w btanowiqcych niewielkie mody'fikacje w ustaleniach 
przyj~tych juz dokument6w lub projekt6w do~ument6w dotyczqcych obszar6w w granicach jednej 
gminy. I 
W pismie z dnia 04.11.2021 r. (znak: ZS.704(i).424.2021 BS) Mazowiecki Paristwowy Wojew6dzki 
Inspektor Sanitarny poinformowa~ , ze nie istwierdza potrzeby przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddzia~wania na srodowisko dla p ~ojektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy 
Siubice na lata 2021-2030" (dalej zwanego Strategic,) z nast~pujqcych powod6w: z za~qczonej do 
wystqpienia dokumentacji wynika, ze realizpcja zapis6w Strategii nie spowoduje znaczqcego 
oddzia~ania na srodowisko oraz Strategia dotyczy obszaru w granicach jednej gminy, co 
stanowi warunek umozliwiajqcy odstqpif nie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddzia~ania na srodowisko 

W pismie z dnia 23.02.2022 r. (znak: WOOSI "1.41 O. 770.2021.JDR) Regionalny Dyrektor Ochrony 
Srodowiska w Warszawie stwierdzH, ze Strategia Rozwoju Gminy S~ubice nie jest dokumentem, 
dla kt6rego, zgodnie z art.46 i art.47 ust.1 ustawy z dnia 3pazdziernika2008r. 0 udost~pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, ud~iale spo~eczeristwa w ochronie srodowiska oraz 0 

ocenach oddzia~ywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2373, ze zm.),wymagane jest 
przeprowadzenie strategicznej oceny bddzia~ania na srodowisko, gdyz z analizy 
uwarunkowari, 0 kt6rych mowa w art.49 1 ww. ustawy(majqc na uwadze charakter dzia~ari 
przewidzianych w dokumencie, ich rodzaj I i skal~ oddzia~ywania na srodowisko oraz cechy 
obszaru obj~tego projektem) wynika, iz: pnzedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla 
p6zniejszej realizacji przedsi~wzi~c mogqqych znaCZqCO oddzia~wac na srodowisko, realizacja 
ustaleri przedmiotowego dokumentu nie Ispowoduje znaCZqcego oddzia~wania na obszary 
Natura2000, realizacja ustaleri przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaCZqcego 
oddzia~ania na srodowisko. 

Majqc powyzsze na uwadze stwierdza si~ odstqpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddzia~ania na srodowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Gminy S~ubice na lata 2021-2030". 

Projekt "Strategii Rozwoju Gminy S~ubice na lata 2021-2030" podlega~ r6wniez konsultacjom 
spo~ecznym z mieszkaricami gminy, gminami sqsiednimi, lokalnymi partnerami spo~ecznymi 

i gospodarczymi oraz Regionalnym Zarzqdem Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konsultacje 
trwa~ od 01.10.2021 r. do 04.11.2021 r., a podsumowanie ich przebiegu zostaje udost~pnione 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Gminy S~ubice w odr~bnym sprawozdaniu. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje pOdan~ do publicznej wiadomosci poprzez og~oszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du ~miny S~ubice oraz na tablicy og~oszeri w budynku 
Urz~du. Uzasadnienie odstqpienia od przJprowadzenia strategicznej oceny oddzia~ania na 
srodowisko dla projektu "Strategii RozwojJ Gminy S~ubice na lata 2021-2030" zamieszczono 
w za~qczniku do niniejszego obwieszczenia. 



Za~qcznik do obwieszczenia 
PZ.0540.1.2022 z dnia 1 marca 2022 roku 

UZASADNIENIE 

odstctpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko dla 
projektu "Strategii Rozwoju Gminy SJubice na lata 2021-2030" 

Sporzqdzono na podstawie art. 49 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spo~eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzia~ywania na srodowisko (Oz.U. 2021 poz. 2373 ze zm.) . 

1) 	 charakter dzia#an pnewidzianych w dokumentach, 0 ktorych mowa wart. 46 i 47 Ustawy 
dzia~ania obj~te przedmiotowym opracowaniem majq charakter lokalny, gdyz b~dq realizowane 
w granicach administracyjnych jednej gminy - gminy S~ubice nie wywierajq znaczqcego 
negatywnego wp~ywu na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, co stanowi 0 mozliwosci 
odstqpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia~ywania na srodowisko. 

Strategia Rozwoju Gminy S~ubice na lata 2021-2030 jest planem osiqgni~cia d~ugofalowych 
zamierzen, implikujqc przejscie ze stanu istniejqcego do pozqdanego, wyrazonego w wizji 
rozwoju. 
W Strategii okreslono nast~pujqCq wizj~ rozwoju: W ROKU 2030 GMINA StUBICE 
BEZPIECZNA, DOBRZE SKOMUNIKOWANA Z PtOCKIEM, POSIADAJACA DOBRA 
INFRASTRUKTURI; TECHNICZNA I KOMUNIKACY JNA ORAZ DIV-ACA DO 
ZROWNOWAlONEGO ROZWOJU. 
Misjq Gminy jest: ZASPOKAJANIE POTRZEB WSZYSTKICH MIESZKANCOW, ZAPEWNIENIE 
DOSTI;PU DO BEZPIECZNEJ I WYSOKIEJ JAKOSCI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I 
KOMUNIKACYJNEJ ORAZ DBANIE 0 ISTNIEJACE WALORY PRZYRODNICZE. 
W ramach przedmiotowej Strategii okreslono 3 cele strategiczne w wymiarze sprnecznym, 
gospodarczym i przestrzenny: 
1. Rozw6j aktywnosci spo~ecznej mieszkanc6w 
2. Wzmacnianie potencja~u gospodarczego, 
3. Poprawa stanu srodowiska naturalnego oraz rozw6j infrastruktury technicznej. 
Cele strategiczne posiadajq charakter og6lny, w zwiqzku z tym zosta~y one doprecyzowane 
poprzez okreslenie cel6w operacyjnych, kt6re wymaga~y doprecyzowania w postaci okreslenia 
mozliwych do realizacji dzia~an inwestycyjnych w perspektywie do 2030 r. 

a) 	 stopien, w jakim dokument ustala ramy dla pozniejszej realizacji przedsi~wzi~c 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsi~wzi~c - dokument ten nie 
okresla szczeg6~owych zadan inwestycyjnych, ale kierunki dzia~an strategicznych w ramach 3 
g~6wnych cel6w strategicznych . Cele strategiczne i operacyjne przedstawiono w tabeli ponizej : 

Wymlar spoteczny Wymiar gospodarczy Wymiar przestrzenny 

Cele strategiczne 

1. Rozw6j aktywnosci 
sprnecznej mieszkanc6w 

2. Wzmacnianie potencja~u 
gospodarczego 

3. Poprawa stanu srodowiska 
naturalnego oraz rozw6j 
infrastruktury technicznej 

Cele operacyjne 

1.1 . Wzrost jakosci zycia 
mieszkanc6w 

2.1 . Wspieranie 
przedsi~biorczosci i aktywnosci 

gospodarczej 

3.1. Ochrona srodowiska 
przyrodniczego 



, 


1.2. Przeciwdziafanie zjawisku 2.2. Rozv 6j i poprawa 3.2. Rozw6j i poprawa 

wykluczenia spofecznego infrastruktu l komunikacyjnej infrastruktury technicznej 


Wobec powyzszego, dokument nie wyznacb ram dla p6zniejszej realizac'i zadan mog,\cych 
znacz,\co oddziatywac na srodowisko, w ty~ na obszary Natura 2000. 
Dziafania okreslone w Strategii b~dq realizowane wyfqcznie na terenie obszaru pofozonego 
w granicach jednej gminy, tj. w granicach Gm'ny Sfubice. Ponadto stanowiq one jedynie koncepcj~ 
dziafan, a ich skonkretyzowanie nastqpi stosowanie do etapu ich realizacji. Dokument nie wyznacza 
ram dla p6Zniejszej realizacji przedsi~wzi~G mogqcych znaczqco oddziafywac na srodowisko 
wymienionych w rozporzqdzeni Rady Ministr6vJ z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi~wzi~c 
mogqcych znaczqco oddziafywac na srodowisko (Dz.U . 2019 poz. 1839). 
Zaplanowane dziafania majq na celu ozywienie, spofeczno-gospodarcze i ich realizacja nie spowoduje 
negatywnego wpfywu na komponenty srodowiska. Zadania b~dq realizowane z najwyzszq 
ostroznosciq i poszanowaniem srodowiska naturalnego, z uwzgl~dnieniem wfasciwych przepis6w 
prawnych, konsultacji, opinii i analiz wpfywu lokalizacji oraz wpfywu funkcjonowania inwestycji na 
zdrowie i zycie ludzi oraz srodowisko naturalne. 

b) 	 powi,\zania z dziataniami przewidzianymi w innych dokumentach - cele przyj~te (a tym 
samym zaplanowane do realizacji dziafania) w Strategii Rozwoju okreslono, biorqc pod uwag~ 
zafozenia obowiqzujqcych dokument6w strategicznych wyzszego rz~du, tj .: 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywq do 2030 

r.), I 

Krajowej Strategii Rozwoju Rebionalnego 2030; 

Strategii Zr6wnowazonego ROf WOjU Transportu do 2030 r.; 

Strategii Rozwoju WOjeW6dZj a Mazowieckiego do roku 2030. 


c) przydatnosc w uwzgl~dnieniu aspekt6w srodowiskowych, w szczeg61nosci w celu 
wspierania zr6wnowazonego rozt oju oraz we wdrazaniu prawa wsp61notowego 
w dziedzinie ochrony srodowiska - misjq Gminy jest zaspokajanie potrzeb wszystkich 
mieszkanc6w, zapewnienie dost~p~ do bezpiecznej i wysokiej jakosci infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej oraz dbanie 0 istniejqce walory przyrodnicze. Realizacja dziafari 
strategicznych b~dzie uwzgl~dniac zdsady zr6wnowazonego rozwoju, kt6ry definiuje si~ jako 
rozw6j spofeczno-gospodarczy, w kt6rym nast~puje integrowanie dziafan majqcych na celu 
wzrost gospodarczy oraz dziafari spofecznych, z zachowaniem r6wnowagi przyrodniczej 
i trwafosci podstawowych proces6w przyrodniczych w celu zagwarantowania mozliwosci 
zaspokajania potrzeb spofecznosci lub obywateli, zar6wno wsp6fczesnego, jak i przyszfych 
pokoleri. Przedmiotowy dokument wskazuje cele i kierunki dziafan w sferze spofeczno
gospodarczej, technicznej oraz p+ estrzenno-funkcjonalnej . Wskazane dziafania scisle 
korelujq z zafozeniami zr6wnowazonego rozwoju w aspekcie ochrony srodowiska oraz 
wypefniajq zObowiqzania w stosunku 60 regulacji prawnych Unii Europejskiej. 

d) 	 powi,\zania z problemami dotycz,\cymi ochrony srodowiska - w Strategii Rozwoju 
przewidziano cel strategiczny, kt6ry jest scisle powiqzany z problemami dotyczqcymi ochrony 
srodowiska. Jest to cel 3: Poprawa ~tanu srodowiska naturalnego oraz rozw6j infrastruktury 
technicznej, w ramach kt6rego uwzgl~dniono cel operacyjny: Ochrona srodowiska 
przyrodniczego. Wsr6d planowanych dziafari uwzgl~dniono m.in . realizacj~ dziatari 
niskoemisyjnych w ramach poprawy stanu powietrza atmosferycznego. Zatem planowane 

. 	 I 

dZlafania Sq powiqzane z problemami w zakresie ochrony srodowiska i stUZq ich niwelowaniu. 

2) 	 rodzaj i skal~ oddziatywania na sr~dowiskO' w szczeg6lnosci: charakter planowanych 
dziaf~n, rod~aj i skala od.dzia~ywari ~a ~ ~Odowisk~ oraz cechy obszaru obj~teg~ s~odziewanym 
oddzlatywanlem powoduJq, ze reahzaGJa zadan proponowanych w Strategll me powoduje 
znaczqcego negatywnego oddziatywanial na srodowisko: 



a) 	 prawdopodobienstwo wystC\pienia, czas trwania, zasiE1g, cZE1stotliwosc i odwracalnosc 
oddzialywan - prawdopodobieristwo wyst~powania oddziatywari wydaje si~ bye niewielkie. 
Realizacja zadari wskazanych w dokumencie b~dzie roztozona w czasie i przestrzeni. 
Oddziatywanie b~dzie miato charakter kr6tkoterminowy, a uciqzliwosci mogq wynikae jedynie 
z prowadzanych rob6t, np. hatas spowodowany czasowym wykorzystaniem sprz~tu czy 
maszyn w fazie inwestycyjnej. Po zakoriczeniu inwestycji wystqpi oddziatywanie wt6rne: 
poprawa fadu przestrzennego oraz og61nej estetyki obszaru gminy. 

b) 	 prawdopodobienstwo wystC\pienia oddzialywan skumulowanych lub transgranicznych 
nie przewiduje si~ mozliwosci wystqpienia skumulowanego oddziatywania na srodowisko 
w trakcie realizacji , jak i eksploatacji zrealizowanych inwestycji, a takze oddziafywari 
transgranicznych przedsi~wzi~e uj~tych w Strategii. 

c) 	 prawdopodobienstwo wystC\pienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrozenia dla 
srodowiska - nie przewiduje si~ mozliwosci wystqpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub 
zagrozenia dla srodowiska. Aby zapewnie jak najmniejszq ingerencj~ zaplanowanych 
inwestycji w srodowisko przyrodnicze, w trakcie realizacji prac b~dq przestrzegane 
obowiqzujqce normy i przepisy w zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego oraz przepisy 
BHP, a takze zapewniona zostanie ochrona dla os6b oraz wtasnosci publicznej poprzez 
unikanie uciqzliwosci, skazenia srodowiska i hafasu. Inwestycje nie b~dq miaty zatem 
negatywnego wpfywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi, zar6wno w fazie realizacji, jak 
i eksploatacji. 

3) 	 cechy obszaru objE1tego oddzialywaniem na srodowisko 

a) 	 obszary ° szczeg61nych wlasciwosciach naturalnych lub posiadajC\ce znaczenie dla 
dziedzictwa kulturowego, wrazliwe na oddzialywania, istniejC\ce przekroczenia 
standard6w jakosci srodowiska lub intensywne wykorzystanie terenu - Strategia 
Rozwoju Gminy Slubice na lata 2021-2030 jest dokumentem obejmujqcym teren gminy, w tym 
obszary 0 waznym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego (tj. zabytki) oraz obszary 
o szczeg61nych wlasciwosciach naturalnych. Jednakze, obowiqzek uzgadniania wszelkich 
prac inwestycyjnych w ww. strefie ze sfuzbami Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
eliminuje wystqpienie negatywnego wptywu przewidzianych inwestycji na zachowanie 
dziedzictwa kulturowego. Prace zwiqzane z realizacjq projekt6w zostanq przeprowadzone 
w spos6b wywierajqcy minimalny wpfyw na srodowisko przyrodnicze. 

b) 	 formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ° ochronie 
przyrody oraz obszary podlegajC\ce ochronie zgodnie z prawem miE1dzynarodowym - na 
terenie gminy znajdujq si~: Rezerwaty przyrody: Wyspy Zakrzewskie, Wyspy Biafobrzeskie, 
K~pa Wykowska; Nadwislariski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszary Natura 2000: 
Kampinoska Dolina Wisly PLH140029, Dolina Srodkowej Wisly PLB140004, pomnik przyrody. 

Nalezy zaznaczye, ze Gmina przed przystqpieniem do realizacji zadari inwestycyjnych, kazdorazowo 
wystqpi 0 uzyskanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, w przypadkach, w kt6rych b~dzie to 
konieczne. Planowane dziatania nie b~dq wywierafy negatywnego wplywu na obszary chronione. 


