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W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2022 r. w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku (zwanego dalej „POŚ”),  

po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzam, co następuje.  

Przedmiotowy projekt nie będzie dokumentem, dla którego, zgodnie z art. 46 i art. 47 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 (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania  

na środowisko, gdyż z analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ww. ustawy (mając  

na uwadze charakter działań przewidzianych w dokumencie, ich rodzaj i skalę oddziaływania  

na środowisko oraz cechy obszaru objętego projektem) wynika, iż:  

- przedmiotowy dokument nie będzie wyznaczał ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

- realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania  

na obszary Natura 2000; 

- realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania  

na środowisko. 

Na przedmiotowym terenie występują następujące formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.): rezerwaty 

przyrody, użytki ekologiczne, pomniki przyrody. 

POŚ wyznacza cele ochrony środowiska m.in.: poprawę jakości powietrza, zmniejszenie uciążliwości 

hałasu dla mieszkańców miasta, ochronę środowiska i ludności przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych, osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych, poprawę systemu 

gospodarki wodno-ściekowej, racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż, 

ochronę gleb i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi, racjonalną 

gospodarkę odpadami, ochronę ekosystemów i walorów przyrodniczych miasta, ochronę środowiska 

przed poważnymi awariami. 

W przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca/inwestor 

będzie zobligowany do uzyskania stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W dokumencie przewiduje się termomodernizację budynków. Prace dotyczące termomodernizacji 

budynków mogą spowodować zniszczenie siedlisk zwierząt, w tym podlegających ochronie 

gatunkowej na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz umów międzynarodowych, 

których Rzeczpospolita Polska jest stroną. Wobec tego budynki przewidziane do modernizacji  

(m.in. poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów) powinny być poddawane 

inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej, gdyż nie tylko strychy, stropodachy czy otwory 

wentylacyjne, ale także niewielkie, kilkucentymetrowej średnicy otwory czy szczeliny w budynkach 
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mogą świadczyć o obecności kryjówek wykorzystywanych przez ptaki i nietoperze jako miejsca 

lęgowe czy schronienia. Taki sposób postępowania pozwoli praktycznie na wyeliminowanie  

ww. oddziaływań. W stosunku do dziko występujących gatunków roślin, grzybów, zwierząt objętych 

ochroną gatunkową ustawodawca określił w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody 

katalog zakazów. Może nastąpić sytuacja, że przeprowadzenie planowanych czynności będzie mogło 

być zrealizowane dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazów  

w stosunku do gatunków chronionych. Ustawodawca w art. 56 ustawy określił, na jakich zasadach 

mogą mieć miejsce odstępstwa od generalnej reguły, jaką jest ochrona gatunkowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1) adresat 

2) aa. 
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