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Gmina Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
za pośrednictwem pełnomocnika:
Pani Katarzyna Helińska
Terra Legis Katarzyna Helińska
ul. Gen Maczka 6/36
71-050 Szczecin

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 
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) (dalej zwanej ustawą ooś) oraz art. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195, ze 
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 czerwca 2022 r., Gminy Miasta Gostynina, 
reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Katarzynę Helińską, dotyczącego możliwości 
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
na podstawie art. 48 ustawy ooś, dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska 
dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku”, Mazowiecki 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 
2023-2027 z perspektywą do 2030 roku”,
z uwagi na to, iż:
 realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania 

na środowisko,
 projekt dokumentu obejmuje obszar wyłącznie w granicach jednej gminy.

Uzasadnienie

Gmina Miasta Gostynina, reprezentowana przez pełnomocnika - Panią Katarzynę 
Helińską, pismem z dnia 29 czerwca 2022 r., wniosła o odstąpienie od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program 
Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 
roku”.
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Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazuje, iż zgodnie 
z art. 48 ust. 3 ustawy ooś, odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko w przypadku projektów dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 
ww. ustawy – może dotyczyć wyłącznie projektu dokumentu dotyczącego obszaru 
w granicach jednej gminy.

Analizowany dokument może wyznaczać ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a wymienione w nim rodzaje 
przedsięwzięć, związane m.in.: z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budową dróg, 
chodników i ścieżek rowerowych, rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków, będą 
realizowane tylko na obszarze w granicach jednej gminy, co w świetle wskazanego wyżej 
przepisu ustawy ooś, stanowi warunek umożliwiający odstąpienie od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Należy podkreślić, że nadrzędnym celem analizowanego dokumentu jest poprawa 
jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska na obszarze miasta Gostynina, a realizacja 
zaplanowanych zadań nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym ogólny charakter dokumentu oraz skalę 
planowanych przedsięwzięć, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zajął 
stanowisko jak na wstępie.

Z poważaniem

p.o. Mazowieckiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Anna Krawczuk

/dokument podpisany elektronicznie/

Dokumentację pozostawiono w aktach MPWIS.
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