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oewl SZCZENIE 

o braku potrzeby przeprowadzenia strate icznej oceny oddziaJywania na srodowisko dla 
projektu "Programu Ochrony Srodowiska dl Gminy Slubice na lata 2021-2024 z perspektyw", 

do r ku 2028" 

Na podstawie art. 49, w zwia,zku z art. 47 ust.3 usta~ z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostlilpnianiu informacji 0 

srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczer'lstw~ IW ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziaiywania na 
srodowisko (Oz.U . 2021 poz. 247 ze zm.), W6jt Gminy Siubice podaje do publicznej wiadomosci stanowisko 
dotycza,ce braku potrzeby przeprowadzenia strate$icznej oceny oddziaiywania na srodowisko dla projektu 
"Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Siubice na lata 2021-2024 z perspektywa, do roku 2028". 

Zgodnie z zapisem wart. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 ~azdziernika 2008r., 0 udostlilpnianiu informacji osrodowisku 
i jego ochronie, udziale spoleczer'lstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziaiywania na srodowisko 
organy inspekcji sanitarnej uczestnicza, w uzgadni~niu odsta,pienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaiywania na srodowisko projekt6w dokumentowT0 kt6rych mowa wart. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Organ 
administracji opracowuja,cy projekt dokumentu mozer po uzgodnieniu z wlasciwymi organami, 0 kt6rych mowa w 
art . 57 i 58 ww. ustawy, odsta,pic od przeprowadzehia strategicznej oceny oddziaiywania na Srodowisko, jezeli 
uzna, ze realizacja postanowier'l danego dokument~- nie spowoduje znacza,cego oddziaiywania na srodowisko. 
Odstl:\pienie od przeprowadzenia strategicznej ocepy oddziaiywania na srodowisko moze dotyczyc wyll:\cznie 
projekt6w dokument6w stanowil:\cych niewielkie ~OdYfikaCje w ustaleniach Przyjliltych juz dokument6w lub 
projektow dokument6w dotyczl:\cych obszarow w gra icach jednej gminy. 

Przedmiotowy dokument nalezy do grupy projekt6w innych niz wymienione wart. 46 ust. 1 i 2 ww. ustawy, gdyz 
"nie wyznacza ram dla p6zniejszej realizacji przedsililwzililC mogl:\cych znaczl:\co oddziaiywac na srodowisko". 
W zwiClZku z powyzszym uzgodnienia, co do e~entualnej potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaiywania na srodowisko dla przekazanego projektu dokumentu nalezy dokonac z regionalnym dyrektorem 
ochrony srodowiska. I 
W pismie z dnia 06.12 .2021 r. (znak:woos-"'.411.61o.2021 .JO) Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w 
Warszawie wskazal, iz przedmiotowy projekt nie je t dokumentem, dla ktorego, zgodnie z art . 46 i art. 47 ust. 1 
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczer'lstwa w ochronie srodowiska oraz 0 oce , ach oddziaiywania na Srodowisko (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 
247, ze zm.), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaiywania na srodowisko, gdyz z analizy 
uwarunkowar'l, 0 kt6rych mowa wart . 49 ww. ust~wy (majl:\c na uwadze charakter dzialar'l przewidzianych w 
dokumencie, ich rodzaj i skallil oddziaiywania na srpdowisko oraz cechy obszaru objliltego projektem) wynika, iz: 
przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dl~ p6Zniejszej realizacji przedsililwzililC mogl:\cych znaczl:\co 
oddziaiywac na srodowisko, realizacja ustale przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczl:\cego 
oddziaiywania na obszary Natura 2000, reali acja ustalen przedmiotowego dokumentu nie spowoduje 
znaczl:\cego oddziaiywania na srodowisko. 

MajClc powyzsze na uwadze stwierdza silil brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaiywania na 
srodowisko dla projektu "Programu Ochrony srOdOl lWiSka dla Gminy Siubice na lata 2021-2024 z perspektywl:\ do 
roku 2028" . 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2 01 r. Prawo ochrony srodowiska (Oz.U . 2021, poz. 1973) oraz 
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 200 r. 0 udostlilpnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczer'lstwa w ochronie srodowiska orrz 0 ocenach oddziaiywania na srodowisko (Oz.U. z 2021 r., 
poz. 247 z p6Zn. zm.), Wojt Gminy Siubice zawiadomil oopracowaniu i wylozeniu do publicznego wgll:\du na 
okres 21 dni projektu "Programu Ochrony SrodoWiska dla Gminy Siubice na lata 2021-2024 z perspektYWl:\ do 
roku 2028" w dniach od 16.08 .2021 r. do 06 .09.i021 r. Ookument byl wylozony w ww. dniach, do publicznego 
wgla,du w Urzlildzie Gminy Siubice, w 90dZinac~ urzlildowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzlildu. 
Uwagi mozna bylo zglaszac w formie pise nej w siedzibie Urzlildu lub drogl:\ poczty elektronicznej. 
W wyznaczonym terminie do wylozonego projekt Programu Ochrony Srodowiska nie wptynliltv zadne uwagi ani 
wnioski. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzlildu Gminy Siubice oraz na tabli~y ogloszer'l w budynku Urzlildu. Uzasadnienie braku potrzeby 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaiywamia na srodowisko dla projektu "Programu Ochrony Srodowiska 
dla Gminy Siubice na lata 2021-2024 z perspekt~CI do roku 2028" zamieszczono w zall:\czniku do niniejszego 
obwieszczenia. I 
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Zalqcznik do obwieszczenia ... z dnia .. . 

UZASADNIENIE 

braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla 
projektu "Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Slubice na lata 2021·2024 z 

perspektyw~ do roku 2028" 

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

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.). 

1) 	 charakter dziatan przewidzianych w dokumentach, 0 kt6rych mowa wart. 46 i 47 Ustawy 
19odnie z ustawq Prawo ochrony srodowiska, program ochrony srodowiska zawiera cele 
ekologiczne, rodzaj i harmonogram dzia{an proekologicznych oraz srodki i mechanizmy niezb~dne 
do osiqgn i~cia wyznaczonych cel6w. Przedmiotowy dokument definiuje cele i zadania dla 
najblizszych 8 lat (2021-2028), monitoring realizacji oraz nak{ady finansowe potrzebne na 
wdrozenie przewidzianych w nim zadan . W dokumencie, na podstawie diagnozy stanu 
istniejqcego oraz zagrozen srodowiska przyrodniczego gminy, zachowujqc sp6jnosc 
z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na szczeblu krajowym, wojew6dzkim oraz 
powiatowym, dla kazdego z obszar6w interwencji okreslono kierunki interwencji oraz wyznaczono 
cele i zadania 0 realizacji, kt6re naleiy podjqc w celu poprawy jakosci srodowiska. 

Przedmiotowy dokument zawiera: 
analiz~ uwarunkowan zewn~trznych wynikajqcych z dokument6w planistycznych 
i strategicznych na stopniu wojew6dzkim, powiatowym i gminnym, 
efekty realizacji dotychczasowego Programu Ochrony Srodowiska, 
charakterystyk~ gminy, 
analiz~ stanu srodowiska przyrodniczego na terenie gminy, 
gl6wne ustalenia Programu Ochrony Srodowiska (cel nadrz~dny, cele operacyjne, dzialania 
ekologiczne), 
instrumenty realizacjt gminnego Programu Ochrony Srodowiska, 
system zarzqdzania i monitoring Programu Ochrony Srodowiska, 
streszczenie w j~zyku niespecjalistycznym. 

Dzia{ania obj~te przedmiotowym opracowaniem majq charakter lokalny, gdyz b~dq realizowane na 
terenie obszaru mieszczqcego si~ w granicach administracyjnych Gminy S{ubice. 

a) 	 stopien, w jakim dokument ustala ramy dla pozniejszej realizacji przedsittwzittc 
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsi~wzi~c 

Przedmiotowy projekt dokumentu naleiy do grupy projekt6w dokument6w innych niz wymienione 
wart. 46 ust. 1 i 2 ww. ustawy, gdyz nie wyznacza ram dla p6zniejszej realizacji przedsi~wzi~c 
mogqcych znaczqco oddzia{ywac na srodowisko. 

W dokumencie przewidziane do realizacji zostaty zadania inwestycyjne w nast~puj~cych 

obszarach interwencji: ochrona klimatu i jakosci powietrza, zagrozenia ha{asem, pola 
elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-sciekowa, zasoby geotogiczne, 
gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpad6w, zasoby przyrodnicze oraz 
zagrozenia powaznymi awariami. 

Do zadan w tych obszarach nalezq: 


Wymiana indywidualnych system6w grzewczych 

Modernizacja i rozbudowa oswietlenia ulicznego (energooszcz~dne lampy, wykorzystanie OlE) 

Termomodernizacja obiekt6w uiytecznosci publicznej 

Poprawa efektywnosci energetycznej obiekt6w mieszkalnych 

Dzia{ania edukacyjno - promocyjne dotyczqcego gospodarki niskoemisyjnej 

Modernizacja i naprawy nawierzchni dr6g 

Przebudowa dr6g 

Prowadzenie post~powan w sprawie oceny oddzialywania planowanych przedsi~wzi~c 




· -- ----+-

Uwzgl~dnianie w dokumentach planistycz~ych map ryzyka powodziowego, map zagrozenia 

powodziowego oraz teren6w zagrozonych potltopieniami 

Modernizacja sieci wodociqgowej 

Modernizacja sieci kanalizacyjnej 

Rozbudowa sieci wodociqgowej wraz z bUdOrq SUW w Alfonsowie 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej I , 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciek6w w Stubicach 

Akcja informacyjna dotyczqca zapObiegar ia zanieczyszczeniom gleb, zwtaszcza srodkami 

ochrony roslin i metalami ci~zkimi 


Realizacja programu usuwania z budynk6w okrye dachowych i sciennych zawierajqcych azbest 

Odbieranie i zagospodarowanie odPal' 6w komunalnych powstatych i zebranych w 

gospodarstwach domowych 

Likwidacja dzikich wysypisk smieci i wdraza'l' ie dziatan zapobiegajqcych ich powstawaniu 

Dziatania edukacyjne - Podnoszenie swiadomosci ekologicznej mieszkanc6w w zakresie 

racjonalnej gospodarki odpadami: przek~zywanie informacji na stronie internetowej gminy 

tablicach ogtoszen, na zebraniach, ulotki, plakaty, itp. 

Budowa/ Przebudowa PSZOK 

Nasadzenia roslinnosci 

Prowadzenie dziatan edukacyjnych majq ' ych na celu podnoszenie swiadomosci w zakresie 

prawnych i przyrodniczych podstaw fun 'cjonowania obszar6w chronionych oraz w zakresie 

ochrony dziedzictwa ekologicznego 

Wyposazenie strazy pozarnej 


Przedmiotowy projekt dokumentu nie WYZfcza ram dla p6iniejszej realizacji przedsi~wzi~e 
mogqcych znaczqco oddziatywae na srodowis 0 zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi~wzi~e ogqcych znaczqco oddziatywae na srodowisko (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1839). 
Dziatania z zakresu infrastruktury technicznej (przebudowa dr6g, modernizacja sieci wodociqgowej 
i kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciek6w) b~dq realizowane w ramach juz 
istniejqcej infrastruktury, w przypadku rozbu~owy sieci kanalizacyjnej, planowana jest rozbudowa 
o dtugosci do 1 km. Prace zwiqzane z infras~rukturq technicznq odbywae si~ b~dq w miejscach juz 
zurbanizowanych. Realizacja tych dziatan nie b~dzie powodowae negatywnego oddziatywania na 
obszary chronione, w tym obszary Natura tooo. Nie przewiduje si~ znaczqcego skumulowanego 
oddziatywania, nie zmieni si~ tez w spos6b znaczqcy istniejqce zagospodarowanie i uzytkowanie 
terenu. Ze wzgl~du na dotychczasowy sp ' s6b uzytkowania terenu (w pasie istniejqcych dr6g, 
terenach zurbanizowanych) oraz skal~ i zasi 9 przedsi~wzi~cia, nie przewiduje si~, aby planowane 
prace wiqzaly si~ ze znaczqco negatywny , oddziatywaniem na srodowisko w zakresie ochrony 
przyrody, w tym na r6znorodnose biologiczn~. Po wykonaniu zaplanowanych inwestycji, tereny w ich 
lokalizacjach zostanq przywr6cone do stan ~ pierwotnego, a ewentualne wycinki drzew i krzew6w 
zostanq skompensowane nowymi nasadzeniami. 

Przedsi~wzi~cia dotyczqce budowy i infrast uktUry kanalizacyjnej b~dq mialy najwi~kszy wplyw na 
jakose w6d oraz gleb. Pozwoli to na 0 raniczenie ilosci odprowadzanych zanieczyszczen do 
srodowiska. Ponadto wplynie to r6wniez na zdrowie mieszkanc6w, jakose ich zycia poprzez 
zapewnienie im dost~pu do bezpiecznego ~ystemu wodno-sciekowego. Na etapie prac zwiqzanych 
z budowq sieci nieunikniona jest ingerencjajW pokryw~ glebowq. Dzialanie to jest jednak niezb~dne, 
ale nie spowoduje one pogorszenia stanu rodowiska, a w perspektywie dlL1goterminowej przyczyni 
si~ do jego polepszenia. Wdrozenie zadan okreslonych w Programie jest konieczne i korzystne dla 
srodowiska naturalnego i jego poszczegplnych skladnik6w, posrednio oddzialujqc r6wniez na 
funkcjonowanie flory i fauny. W kategorii Inegatywnych oddzialywan posrednich mozna wskazae 
wzrost presji urbanizacyjnej na tereny dotY9hczas nieuzbrojone w siee. Poza tym na etapie budowy 
mogq bye odczuwalne negatywne efekty z't'iqzane z prowadzonymi pracami budowlanymi. Pomimo 
przewid¥.Wanych .kr6tkotrw~tych, p~~en:ijajqcyc~ zagrozen srodowiska przyrodniczego podczas 
reallzacjl przedmlotowych Jnwestycjl, tj. ~admlerny hatas, wzmozony ruch srodk6w transportu, 
okresowa ingerencja w faun~ i flor~, wywrq one dtugotrwale korzysci w trakcie ich eksploatacji, m.in . 
po.przez ~apew~i~nie o.dp~wie~niej jakosci Ii sprawnosci funkcj.onowan.ia systemu gospodarki wodno
sClekoweJ, zmnleJszenle IlosCI odprowad~anych do srodowiska sClek6w nieoczyszczonych oraz 
podniesienie jakosci wody. Elementy te l, niewqtpliwie wywrq pozytywny wptyw na srodowisko 
~r~yrodnicze, zdrowie mies~kanc6w ora~ jPopraw~ jakosci ich zycia. Podczas realizacji inwestycji 
IImowych przestrzegane powlnny bye zaplsy art. 87a ust. 1 ustawy 0 ochronie przyrody. Prace ziemne 
i inne prace wykonywane r~cznie z WYkprzystaniem mechanicznego lub urzqdzen technicznych, 
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wykonywane w obr~bie korzeni, pnia lub korony drzewa tub w obr~bie korzeni lub p~d6w krzewu 
przeprowadzane powinny bye w spos6b najmniej szkodzqcy drzewom lub krzewom. Stosowany 
b~dzie sprz~t, kt6ry w jak najmniejszym stopniu powoduje ewentualne zanieczyszczenia srodowiska. 
Materiaty wykorzystywane do przeprowadzenia inwestycji spetniae b~dq odpowiednie normy 
jakosciowe i srodowiskowe. W uzasadnionych przypadkach, tam gdzie takie dziatania b~dq 
uzasadnione prowadzenie prac budowlanych odbywae si~ b~dzie poza okresem I~gowym ptak6w, 
rozrodu ptaz6w. Inwestycje w tym zakresie b~dq miaty neutralny bqdz pozytywny wptyw na wskazane 
komponenty srodowiska. Pozytywne oddziatywanie zadari z zakresu rozwoju infrastruktury 
kanalizacyjnej dotyczy przede wszystkim jakosci wody, powierzchni ziemi, zycia ludzi, roslin, zwierzqt. 
Dziatanie te wptywajq na mniejszy udziat zanieczyszczen kierowanych bezposrednio do gleb, 
zapewniajqc lepszq jej zyznose oraz wi~ksZq urodzajnose. Planowane inwestycje odbywae si~ b~dq 
juz na obszarach przeksztatconych w wyniku dziatalnosci cztowieka, w zwiqzku z tym nie b~dq miaty 
negatywnego oddziatywania na obszary chronione. Eksploatacja infrastruktury podnosi standard zycia 
mieszkanc6w. Planowane dziatania przyczyniq do polepszenia jakosci w6d i osiqgni~cia ich dobrego 
stanu chemicznego i potencjatu ekologicznego. 
Pozostate zadania nie powodujq zmian w infrastrukturze. 

ReaJizacja ustalen przedmiotowego dokllmentu nie spowoduje znaczqcego oddziatywania na 

srodowisko, w tym nie spowoduje znaczqcego oddziatywania na obszary Natura 2000. Planowane 

dziatania majq na celu popraw~ jakosci srodowiska przyrodniczego na obszarze gminy, ochron~ 


klimatu Ziemi, tworzenie warunk6w zdrowego zycia mieszkanc6w w chwili obecnej i w przysztosci. 


Z analizy zaplanowanych dziafan inwestycyjnych wynika, iz nie b~det one powodowac 
negatywnego oddziafywana na srodowisko, w tym obszary chronione, znajdujet si~ na obszarze 
jednej gminy, a projekt dokumentu jest zgodny z dokumentami na szczeblu krajowym, 
wojewodzkimi gminnym. 

b) 	 powietzania z dziafaniami przewidzianymi w innych dokumentach - cele wskazane 
w dokumencie wynikajq z obowiqzujqcych akt6w prawnych, program6w wyzszego rz~du oraz 
dokument6w planistycznych na szczeblu krajowym, wojew6dzkim, powiatowym oraz 
gminnym, co przedstawiono w rozdzia ~e 2 Programu. 

c) przydatnosc w uwzgl~dnieniu aspektow srodowiskowych, w szczeg61nosci w celu 
wspierania zrownowazonego rozwoju, oraz we wdraianiu prawa wsp61notowego 
w dziedzinie ochrony srodowiska - zr6wnowazony rozw6j definiuje si~ jako rozw6j 
sp0teczno-gospodarczy, w kt6rym nast~puje integrowanie dziatan majqcych na celu wzrost 
gospodarczy oraz dziatan sp0tecznych, z zachowaniem r6wnowagi przyrodniczej i trwalosci 
podstawowych proces6w przyrodniczych w celu zagwarantowania mozliwosci zaspokajania 
potrzeb spolecznosci lub obywateli, zar6wno wsp6tczesnego, jak i przyszlych pokolen. 
Dokument wskazuje kierunki dzialan i zadania podejmowane w celu poprawy jakosci 
srodowiska, w zwiqzku z tym nalezy stwierdzie, ze dzialania inwestycyjne zawarte 
w przedmiotowym dokumencie scisle korelujq z zalozeniami zr6wnowazonego rozwoju 
w aspekcie ochrony srodowiska oraz wypelniajq zobowiqzania w stosunku do regulacji 
prawnych Unii Europejskiej. Program stanowi dokument ramowy majqcy na celu osiqganie 
pozytywnych skutk6w dla srodowiska i wzrostu komfortu zycia mieszkaric6w przy 
poszanowaniu zasady zr6wnowazonego rozwoju - opracowanie, kt6rego zalozeniem jest 
poprawa standard6w ochrony srodowiska w gminie - osiqgni~cie pozytywnego wptywu na 
stan srodowiska oraz poprawa jakosci zycia mieszkanc6w; . 

d) 	 powietzania z problemami dotyczetcymi ochrony srodowiska - gl6wnym celem realizacji 
zadan uj~tych w dokumencie jest poprawa stanu srodowiska i zachowanie walor6w 
przyrodniczych gminy. Ich realizacja wplynie na popraw~ stanu srodowiska, przyczyni si~ do 
utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialnosci za 
srodowisko przyrodnicze wsr6d mieszkanc6w; 

2) 	 rodzaj i skal~ oddziafywania na srodowisko, w szczegolnosci: 

Charakter planowanych dziatan, rodzaj i skala oddzialywan na srodowisko oraz cechy obszaru 
obj~tego spodziewanym oddziatywaniem powodujq, ze realizacja zadan proponowanych w projekcie 
dokumentu nie spowoduje znaczqcego negatywnego oddzialywania na srodowisko, a wr~cz 
przeciwnie - przyczyni si~ do jego poprawy. Uciqzliwoscr wyst~pujqce w fazie budowy wiqzq si~ 
zazwyczaj z przejsciowq podwyzszonq emisjq halasu, emisjq spalin z maszyn budowlanych czy tez 
zwi~kszonq emisjq pyl6w. Negatywne oddzialywania na srodowisko przyrodnicze zwiqzane z etapem 
realizacji inwestycji Sq oddzialywaniami kr6tkotrwalymi, odwracalnymi, o. lokalnym charakterze, totez 



poddano analizie faz~ eksploatacji wdrozon ch w ramach projektu dzialan pod kqtem ich 
oddzialywania na srodowisko przyrodnicze analizbwanej jednostki samorzqdu terytorialnego. 
Zaproponowane do realizacji zadania b~dq mi Y pozytywny lub neutralny wplyw na komponenty 
srodowiska. Dzialania zwiqzane z budowq infras ruktury technicznej, jedynie w fazie realizacji wiqzae t
si~ mogq z przejsciowym oddzialywaniem negaty nym. 

Wszystkie dzialania zaproponowane do reali~aCji w ramach Programu majq na celu ochron~ 

srodowiska poprzez zmniejszenie antropoprEllsji na poszczeg61ne jego komponenty, co w 

konsekwencji ma doprowadzie do systematycznego poprawiania si~ stanu srodowiska 

przyrodniczego. Niewqtpliwym efektem kOnCO~m podj~tych dzialan b~dzie r6wniei poprawa 

warunk6w zycia mieszkar'lc6w, niwelacja barier w osiqgni~ciu przez analizowanq jednostk~ 


samorzqdu terytorialnego trwalego i zr6wnovJaionego rozwoju oraz poprawa jej atrakcyjnosci. 

Natomiast brak realizacji zapis6w Programu, al dokladniej zaplanowanych w ramach jego dzialar'l, 

b~dzie prowadzil do systematycznego pogrrszania si~ wszystkich element6w srodowiska 

przyrodniczego, co w konsekwencji wplynie n,. pogorszenie zdrowia i warunk6w zycia lokalnego 

spoleczer'lstwa oraz spadku atrakcyjnosci inwestycyjno-mieszkaniowej. 

Brak realizacji zaloier'l Programu spowoduje: 


pogorszenie jakosci w6d powierzchniowych i podziemnych, poprzez m.in. zwi~kszenie ladunku 

zanieczyszczer'l wprowadzanych do w6d, I 

pogorszenie jakosci powietrza atmosferycznego poprzez pogl~bienie problemu niskiej emisji, 

pogorszenie klimatu akustycznego zwi~kszenie liczby mieszkar'lc6w naraionych na 

ponadnormatywne nat~zenie dzwi~ku, 


degradacj~ gleb, I 

zwi~kszenie liczby mieszkar'lc6w narai nych na niekorzystne dzialanie promieniowania 

elektromagnetycznego, 

zmniejszenie r6znorodnosci biologicznej ce~~ych przyrodniczo teren6w, 

pogorszenie zdrowia i jakosci zycia mieszkarc6w, 

zwi~kszone negatywne oddzialywanie zanieFzyszczenia powietrza na dobra kultury. 


Analizujqc powyisze podpunkty, niewqtpliwie mazna stwierdzie, iz niepodj~cie dzialar'l zaplanowanych 
w Programie b~dzie powodowae dalszq, P~91~biajqcq si~, negatywnq presj~ na srodowisko 
przyrodnicze, co w koncowym efekcie sPOWOdUji jej post~pujqCq degradacj~. 

a) 	 prawdopodobienstwo wyst~pienia, crzas trwania, zasi~g, cz~stotliwosc i odwracalnosc 
oddziaJywan - prawdopodobier'lstwo W~'yst~powania oddzialywar'l wydaje si~ bye niewielkie. 
Zasi~g oddzialywania okresla nini jszy dokument. Realizacja zadar'l wskazanych 
w dokumencie b~dzie rozlozona w c asie (od 2021 roku do 2028 roku) i przestrzeni. 
Oddzialywanie b~dzie mialo charakter ~r6tkoterminowy, a uciqiliwosci mogq wynikae jedynie 
z przeprowadzanych rob6t, np. hafas spowodowany pracq sprz~tu mechanicznego. 
Po zakonczeniu inwestycji, nastqpi o~dzialywanie wt6rne: poprawa ladu przestrzennego, 
estetyki, funkcjonalnosci oraz poprawa stanu srodowiska przyrodniczego poprzez 
ograniczenie m. in. zanieczyszczen powietrza. 

b) 	 prawdopodobienstwo wyst~pienia O~dZialywan skumulowanych lub transgranicznych 
nie przewiduje si~ mozliwosci wystq9ienia skumulowanego oddzialywania na srodowisko 
w trakcie realizacji, jak i eksploatapji zrealizowanych inwestycji, a takie oddzialywar'l 
transgranicznych przedsi~wzi~e uj~tych w Programie - ze wzgl~du na poloienie w granicach 
administracyjnych Gminy 81ubice nie istnieje prawdopodobier'lstwo wystqpienia oddzialywan 
transgranicznych. Nie zachodzq wi~c przeslanki do przeprowadzenia post~powania w sprawie 
oceny oddzialywania na srodowisko w~ontekscie transgranicznym . 

c) 	 prawdopodobienstwo wyst~pienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrozenia dla 
srodowiska - nie przewiduje si~ ozliwosci wystqpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub 
zagroienia dla srodowiska. Aby z~pewnie jak najmniejszq ingerencj~ zaplanowanych 
inwestycji w srodowisko, w trakcie realizacji prac b~dq przestrzegane obowiqzujqce normy 
i przepisy w zakresie ochrony sro~owiska naturalnego oraz przepisy BHP, a takie 
zapewniona zostanie ochrona dla IOS6b oraz wlasnosci publicznej poprzez unikanie 
uciqiliwosci, skaienia srodowiska i halasu. Inwestycje przewidziane do realizacji w Programie 
Ochrony Srodowiska ze wzgl~du na ro~zaj i usytuowanie, nie b~dq mialy zatem negatywnego 
wplywu na srodowisko oraz zdrowie lu<uzi, zar6wno w fazie realizacji, jak i eksploatacji. 

Dzialania zaplanowane w przedmiotowym 60kumencie b~dq mialy charakter nieszkodliwy dla 
srodowiska - oboj~tny. Ewentualne oddzia~wanie b~dzie kr6tkotrwale i przejsciowe zwiqzane 
z prowadzeniem okreslonych prac inwestycy]nych. Wszystkie dzialania zaplanowane do realizacji 



w ramach Programu ukierunkowane Sq na popraw~ jakosci srodowiska przyrodniczego na terenie 
gminy. 

3) 	 cechy obszaru obj~tego oddzialywaniem na srodowisko - na obszarze gminy wyst~pujq 
obszary chronione, stanowiqce walory krajobrazowo-przyrodnicze obszaru. 

a) 	 obszary ° szczeg61nych wlasciwosciach naturalnych lub posiadaji\ce znaczenie dla 
dziedzictwa kulturowego, wrailiwe na oddzialywania, istnieji\ce przekroczenia 
standard6w jakosc\ srodowiska lub intensywne wykorzystanie terenu - dokument 
obejmuje obszar gminy Slubice. Realizacja Programu obejmuje gl6wnie obszary 
przeksztalcone antropogenicznie, z istniejqcq, rozbudowanq infrastrukturq. Obowiqzek 
uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych w ww. strefie ze sluzbami Wojew6dzkiego 
Konserwatora Zabytk6w eliminuje wystqpienie negatywnego wplywu przewidzianych 
inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Prace zwiqzane z realizacjq projekt6w 
zostanq przeprowadzone w spos6b wywierajqcy minimalny wplyw na srodowisko 
przyrodnicze; 

b) 	 formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ° ochronie 
przyrody oraz obszary podlegaji\ce ochronie zgodnie z prawem mi~dzynarodowym - na 
obszarze gminy wyst~pujq: rezerwat przyrody Wyspy Zakrzewskie, rezerwat przyrody Wyspy 
Bialobrzeskie, rezerwat przyrody K~pa Wykowska, Nadwislariski obszar chronionego 
krajobrazu Nadwislar'lski, obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisly, obszar Natura 2000 
Dolina Srodkowej Wisly, pomnik przyrody. 


