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Pani
Małgorzata Maluch
Wójt Gminy Sękowa

38-307 Sękowa 252

Dotyczy: odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2021 - 2030

W dniu 3 lutego 2022 r. do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego wpłynęło pismo pani Małgorzaty Maluch, Wójta Gminy Sękowa, z dnia 3 lutego 
2022 r., znak: SA-IV.061.2.2021, dotyczące uzgodnienia odstąpienia od obowiązku 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu 
pn.: Strategii Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2021 - 2030. W dniach 18 lutego 2022 r., 
14 marca 2022 r. oraz 11 maja 2022 r. wniosek został uzupełniany. Tutejszy Inspektor 
po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdza, że dla projektu dokumentu 
pn. Strategii Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2021 - 2030, nie jest wymagane 
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 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  (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. 
zm.) 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.

Przedmiotowy dokument dotyczy terenu Gminy Sękowa i jak wynika z przedłożonej 
dokumentacji wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

Strategia Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2021-2030 to perspektywiczny plan, który określa 
strategiczne schematy rozwoju, a także wyznacza cele operacyjne w postaci określonych 
kierunków działań oraz wskazuje środki finansowe niezbędne do realizacji przyjętych założeń. 
Dokument ten zawiera zadania, których realizacja ma na celu stworzenie najlepszych 
warunków do życia, rozwoju i inwestowania na terenie Gminy poprzez wszechstronny rozwój 
sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz lepszą integrację społeczności lokalnej. 
Wszystkie zaproponowane cele i działania służą zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu 
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Gminy przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu środowiska i zachowaniu zasad ochrony 
przyrody, szczególnie obszarów cennych przyrodniczo. 

W ramach ww. projektu dokumentu będą realizowane przedsięwzięcia m.in.: tzw. „projekty 
miękkie” tj. szkolenia, warsztaty, kursy itp., a także projekty inwestycyjne tj. rozbudowa/ 
modernizacja obiektów użytecznych społecznie, modernizacja dróg, budowa ścieżek 
rowerowych oraz działania zwiększające efektywność energetyczną budynków użyteczności 
publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy. Wszystkie planowane do realizacji 
przedsięwzięcia i ich uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych będą uwzględnione 
na etapie realizacji. Każdy projekt obejmujący przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać 
na środowisko będzie musiał, zgodnie z prawem, przejść osobną, indywidualną procedurę 
badania jego wpływu na środowisko.

Dokument posiada charakter organizacyjny, a jego ogólny charakter nie pozwalał 
na przeprowadzanie szczegółowych analiz w zakresie transgranicznego oddziaływania.  
Zgodnie z przesłanymi informacjami, uznano, iż zidentyfikowane oddziaływania skumulowane 
w większości przypadków będą miały charakter pozytywny, a ich efektem będzie między 
innymi zmniejszenie emisji gazów cieplarniach na terenie gminy oraz pozytywny wpływ 
na warunki klimatyczne, jak również poprawę zdrowia i warunków życia ludzi. Jedynie 
w przypadku realizacji przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym w tym samym czasie, 
na sąsiadujących terenach (akumulacja wpływów w czasie i przestrzeni) mogą ujawnić się 
oddziaływania o charakterze negatywnym. Związane będą z okresowym zwiększeniem hałasu 
i zanieczyszczenia powietrza powiązanego z etapem prac budowlanych. Należy jednak 
podkreślić, że natężenie i zakres przewidywanych oddziaływań skumulowanych będzie 
niewielkie i krótkoterminowe, ograniczone do czasu trwania prac budowlanych. Przewiduje 
się, iż inwestycje infrastrukturalne będą sprzyjać rozwojowi gospodarczemu i pozostaną 
jednocześnie w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz nie będą stanowiły ryzyka 
dla zdrowia i życia ludzi. Realizacja Strategii nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz przedsięwzięcia nie będą wykraczać poza teren Gminy Sękowa.

W związku z powyższym Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uznał, 
że dla ww. dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 

                                      
              

             
Wyk: mgr inż. D. Orzechowska, tel.: 12 25 49 454

Małopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Z up. lek. med. Maciej Klima
Zastępca Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego
Dokument podpisany elektronicznie
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