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DN-NS.9011.894.2021                Poznań, 04.08.2021r.  

      

O P I N I A  S A N I T A R N A 

           Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 3, w związku z art. 58 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia                       

3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

z 2021r., poz. 247 ze zm.), 

 Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się                       

z wnioskiem Burmistrza Pyzdr,  

 

uzgadnia odstąpienie 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025. 

 

Uzasadnienie: 

 Do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wpłynął 

wniosek Burmistrza Pyzdr z dnia 06.07.2021r. w sprawie uzgodnienia odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Strategii 

rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025”. Do wniosku załączono projekt 

przedmiotowego dokumentu (opracowanie: 2021r.). 

 W Strategii określono następującą wizję rozwoju: Gmina i Miasto Pyzdry – miejscem 

gdzie warto mieszkać, wypoczywać, a także inwestować. Misją Gminy i Miasta Pyzdry jest 

tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju osadnictwa, aktywnych form spędzania 

wolnego czasu oraz działalności gospodarczej. W tym celu podejmowane są różnorodne 

inicjatywy z poszanowaniem dziedzictwa historycznego oraz przyrodniczego gminy.  

 W ramach przedmiotowej Strategii określono 2 główne cele strategiczne:  

1) Rozwój funkcji mieszkaniowej i turystycznej gminy Pyzdry; 
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2) Wzrost konkurencyjności gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy Pyzdry. 

 Analiza otrzymanych dokumentów wykazała, że zostały przedstawione informacje,               

o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji                 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2021r., poz. 247 ze zm.). 

 Na podstawie 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 (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) organ 

opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz projekt 

zmiany takiego dokumentu, może, po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że 

realizacja postanowień takiego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko, w tym na obszary Natura 2000. 

 Zgodnie z zapisami art. 48 ust. 3 ww. 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 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 dotyczącego 

obszaru w granicach jednej gminy.  

 Ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko związane z realizacją 

dokumentu może wystąpić podczas realizacji zadań inwestycyjnych przy prowadzeniu prac 

budowlanych, z uwagi na zwiększoną emisję do powietrza zanieczyszczeń pochodzących ze 

spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów mechanicznych obsługujących budowy, 

emisji pyłów oraz emisji hałasu spowodowanego pracą sprzętu mechanicznego. Należy 

jednak zaznaczyć, że uciążliwości występujące na etapie realizacji inwestycji mają charakter 

krótkotrwały. 

 Należy podkreślić, że w przypadku lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), 

należy przestrzegać zapisów zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 Podsumowując, projekt ,,Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025”            

w ocenie tutejszego organu spełnia kryteria do odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, gdyż dokument dotyczy obszaru w granicach jednej 
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gminy. Mając powyższe na uwadze Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedmiotowego dokumentu. 

        

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. Burmistrza Pyzdr (ePUAP) 

  ul. Taczanowskiego 1 

  62-310 Pyzdry 

A.S. 
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