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Informacja Wójta Gminy Rokietnica 

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla projektu dokumentu pt. „Program ochrony środowiska dla gminy Rokietnica na 

lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” 

 

Na podstawie art. 48 ust. 7 w powiązaniu z ust. 1 i 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej 

wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program ochrony 

środowiska dla gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-

2028”. 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, 

o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, może po uzgodnieniu z właściwymi organami 

odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.  Zgodnie z art. 48 

ust. 3 ustawy 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 2, może 

dotyczyć wyłącznie projektu dokumentu dotyczącego obszaru w granicach jednej 

gminy.  

W związku z powyższym Wójt Gminy Rokietnica, reprezentowany na mocy 

upoważnienia przez Pana Roberta Siudaka, EKOSTANDARD Pracownia Analiz 

Środowiskowych, dnia 11 grudnia 2020 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony 
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środowiska dla gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-

2028”. 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia  

11 stycznia 2021 r., znak: DN-NS.9011.1591.2020, uzgodnił pozytywnie 

możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Rokietnica na lata 

2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”, uznając, że realizacja jego założeń 

nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko oraz wystąpienia ryzyka 

dla zdrowia ludzi, jeżeli będzie wykonywana zgodnie z przepisami ochrony 

środowiska. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia  

12 stycznia 2021 r., znak: WOO-III.410.702.2020.MM.1, uzgodnił odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego dokumentu. 

Po dokonaniu analizy uwarunkowań przedstawionych w art. 49 ustawy  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono, 

że:  

 realizacja wyżej wymienionego Programu dotyczy obszaru jednej 

gminy;  

 wykonanie założeń dokumentu może wiązać się z realizacją 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

wyszczególnionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839);  

 w trakcie realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy 

Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 nie 

zostanie naruszona żadna z form ochrony przyrody znajdująca się na 

terenie gminy Rokietnica. 

Duża część zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu obejmuje 

działania o charakterze organizacyjnym, administracyjnym, edukacyjnym oraz 

promocyjnym, które nie będą wyznaczały ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tylko niewielka część spośród 

zadań programowych posiada charakter inwestycyjny, należy jednak zaznaczyć, że 

mają one na celu poprawę jakości środowiska na terenie gminy. 

W przeprowadzonej analizie uwzględniono cechy obszaru objętego 

oddziaływaniem na środowisko, a także odniesiono się do rodzaju i skali 

oddziaływania na środowisko zaplanowanych zadań (także na etapie realizacji 

inwestycji), w szczególności zadań, które można zaliczyć do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko i oceniono, że nie będą one 

wywierały znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.  
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Program ochrony środowiska dla gminy Rokietnica na lata 2021-2024  

z perspektywą na lata 2025-2028 opracowany został w oparciu o istniejące 

dokumenty programowe gminy, jak i dokumenty wyższego rzędu (powiatowe, 

wojewódzkie oraz krajowe). 

Program ochrony środowiska to dokument, który ma za zdanie wskazanie 

kierunków i sposobów rozwoju opisywanego obszaru. Wiele innych podmiotów 

tworzy na różnych szczeblach dokumenty o charakterze strategicznym. Program 

ochrony środowiska poprzez swoją treść umiejętnie do nich nawiązuje, jest  

w stosunku do tych opracowań komplementarny. Ideą takiej zgodności jest 

wzajemne uzupełnianie się działań dla dobra terenu, na którym są podejmowane. 

Działania będą dzięki temu bardziej efektywne, a ich kompleksowość będzie 

warunkować rozwój i polepszenie się jakości środowiska całego omawianego terenu. 

Program ochrony środowiska dla gminy Rokietnica na lata 2021-2024  

z perspektywą na lata 2025-2028 jest istotnym dokumentem w zakresie wspierania 

zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie 

ochrony środowiska. 

Projekt dokumentu wyznacza cele strategiczne w zakresie obszarów 

interwencji o charakterze prośrodowiskowym, dotyczące prowadzenia działań 

mających na celu poprawę stanu środowiska, przede wszystkim w obrębie obszarów 

problemowych wskazanych w Programie. 

Najważniejsze problemy ochrony środowiska zidentyfikowane w obrębie 

obszaru gminy dotyczą: ponadnormatywnego stężenia zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego (głownie pyłów i benzo(a)pirenu), niewystarczającego stopnia 

skanalizowania rozpatrywanego obszaru, występowania przekroczeń 

dopuszczalnych wartości hałasu komunikacyjnego, złego stanu wód 

powierzchniowych, niedostatecznego usuwania wyrobów azbestowych z terenu 

gminy, jak również presji urbanizacyjnej na obszary cenne przyrodniczo. 

Realizacja ustaleń projektowanego dokumentu będzie rozłożona w czasie  

i przestrzeni. Po wdrożeniu poszczególnych działań nastąpi poprawa ładu 

przestrzennego, estetyki, a także jakości i stanu środowiska naturalnego na terenie 

gminy. 

W związku z realizacją Programu nie przewiduje się wystąpienia znaczącego 

oddziaływania na środowisko, w tym na obszary chronione i zdrowie ludzi,  

w szczególności oddziaływania o charakterze skumulowanym i transgranicznym. 

Nie przewiduje się przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na 

obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie 

dla dziedzictwa kulturowego. Jak również nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, 

skumulowanego, średnioterminowego, długoterminowego i stałego na istniejące na 

terenie gminy formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000 i ich 

integralność.  

W związku z powyższym, mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 

49 ustawy ooś, oraz uzgodnienia właściwych organów, odstąpiono od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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/-/ Z up. Wójta 

Arkadiusz Klapiński 

Zastępca Wójta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Zofia Grabarz Podinspektor ds. ochrony środowiska  

telefon: 61-8960-631 


