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Dotyczy: projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2021-2024
z perspektywą na lata 2025-2028”.

Pismem z 09.12.2020 r. (data wpływu: 11.12.2020 r.), pan Robert Siudak, pełnomocnik
Wójta  Gminy  Rokietnica  na  podstawie  art.  48  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  2020  r.  poz.  283,
z późn. zm.),  zwanej  dalej  ustawą  ooś,  wystąpił  o  uzgodnienie  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”. 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy ooś 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,  o  których  mowa  w  art.  57  i  art.  58,  odstąpić
od przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  jeżeli  stwierdzi,
że realizacja postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego
oddziaływania  na środowisko,  w tym na obszary  Natura  2000.  Zgodnie  z  art.  48  ust.  3
ustawy  ooś  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.
Zgodnie  z  art.  46  ust.  1  pkt  2  ustawy  ooś  przeprowadzenia  strategicznej  oceny
oddziaływania  na  środowisko  wymaga  projekt  polityki,  strategii,  planu  i  programu
w dziedzinie  przemysłu,  energetyki,  transportu,  telekomunikacji,  gospodarki  wodnej,
gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
opracowywany  lub  przyjmowany  przez  organy  administracji,  wyznaczający  ramy  dla
późniejszej  realizacji  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,
tj. przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839).

W piśmie z 09.12.2020 r. napisano, iż „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)”  oraz
wskazano zadania, które zaliczane są lub potencjalnie mogą być zaliczane do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  z uwagi  na brak informacji  dotyczących
m.in. ich parametrów technicznych. Ponadto wskazano, że „realizacja wyżej wymienionego
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Programu  dotyczy  obszaru  jednej  gminy”.  Zatem  projekt  dokumentu  kwalifikuje  się  do
projektów dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś i spełnia warunek,
o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy ooś.

Z  informacji  zawartych  w  piśmie  z  09.12.2020  r.  wynika,  iż  „nadrzędnym  celem
Programu ochrony  środowiska  jest  długotrwały,  zrównoważony  rozwój  gminy  Rokietnica,
w którym  kwestie  ochrony  środowiska  są  rozważane  na  równi  z  kwestiami  rozwoju
społecznego i gospodarczego. Jednocześnie realizacja Programu ma prowadzić do poprawy
stanu środowiska naturalnego gminy”. Projekt Programu „jest dokumentem koncepcyjnym,
zawierającym informacje na temat szeroko pojętej ochrony środowiska w gminie Rokietnica,
które  odnoszą  się  m.in.  do:  klimatu  i  jakości  powietrza,  gospodarki  wodnej  i  wodno-
ściekowej,  zasobów  naturalnych,  gleb,  gospodarki  odpadami,  hałasu,  promieniowania
elektromagnetycznego, zasobów przyrodniczych” i „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”.  Został  on  opracowany  „w oparciu  o istniejące
dokumenty programowe gminy, jak i dokumenty wyższego rzędu (powiatowe, wojewódzkie
oraz  krajowe)”,  których  listę  przedstawiono  w  piśmie  z  09.12.2020  r.  Ponadto  przy
opracowaniu  projektowanego  dokumentu  „uwzględniono  również  dokumenty
międzynarodowe i wspólnotowe: Globalna Agenda 21, Agenda na rzecz zrównoważonego
rozwoju  2030,  Europejski  Zielony  Ład,  Ramy polityki  klimatyczno-energetycznej  do  roku
2030,  Europejska  Konwencja  Krajobrazowa”.  Wskazano  również,  że  „wszystkie  działania
zaproponowane  do  realizacji  w  ramach  Programu  mają  na  celu  ochronę  środowiska,
ograniczenie  wprowadzania  zanieczyszczeń do środowiska  i  w rezultacie  poprawę stanu
środowiska na terenie gminy oraz są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Efektem
tych działań będzie również pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Brak realizacji zapisów
Programu będzie prowadzić do pogarszania się wszystkich elementów środowiska”. Ponadto
biorąc pod uwagę cel w jakim jest sporządzany i realizowany projekt Programu wskazano, że
„środkami  zapobiegającymi  negatywnemu  oddziaływaniu  na  środowisko  będą
w rzeczywistości rozwiązania zaproponowane w tym dokumencie”.

Odnosząc się do zadań przewidzianych do realizacji  w ramach projektu Programu,
w piśmie z 09.12.2020 r., wskazano, że duża ich część „obejmuje działania o charakterze
organizacyjnym,  administracyjnym,  edukacyjnym  oraz  promocyjnym,  które  nie  będą
wyznaczały ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko”,  a  „tylko  niewielka  część  spośród  zadań  programowych  posiada  charakter
inwestycyjny”.  Wśród zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji  w ramach projektu
Programu wymieniono:
– „Budowę węzła przesiadkowego Rokietnica”,
– „Budowę ul. Wierzbowej w Rokietnicy – długość około 550 m”,
– „Budowę ul. Witkowej w Rokietnicy – długość około 930 m”,
– „Rozbudowę/przebudowę  pasa  drogi  powiatowej  nr  2423P  Mrowino  –  Rokietnica

polegającą  na budowie  ciągu pieszo -rowerowego wraz  z infrastrukturą techniczną –
długość około 2,1 km”,

– „Wykonanie  drogi  dla  rowerów  o  długości  0,9  km  wzdłuż  drogi  powiatowej  2424P
Rokietnica-Poznań w Kiekrzu, na odcinku od ul. Leśnej do S11”,

– „Wykonanie drogi dla rowerów o długości 0,3 km wzdłuż drogi powiatowej nr 2400P wraz
z dwoma sąsiadującymi skrzyżowaniami tej drogi z drogą 2425P Żydowo – Rokietnica
(ul. Kolejowa) i drogą 2423P Mrowino-Rokietnica (ul. Szamotulska) w m. Rokietnica, gm.
Rokietnica”,

– „Budowę ul. Daglezjowej, Jodłowej, Jaśminowej w Rokietnicy – łączna długość około 650 m”,
– „Budowę odwodnienia i  ciągu pieszo - jezdnego wraz z oświetleniem na ul.  Łanowej,

Zacisze, Zakątek w Rokietnicy (Etap III ul. Zacisze) – długość około 300 m”,
– „Przebudowę/budowę drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo w obrębie dwóch

skrzyżowań  powiatowych  na  tej  drodze:  z drogą  2425P  Żydowo  –  Rokietnica  
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(ul.  Kolejowa  i  Szamotulska),  z  drogą  2423P  Mrowino  –  Rokietnica  (ul.  Szkolna  
i Szamotulska)”,

– „Przebudowę/rozbudowę drogi 2425P Żydowo – Rokietnica (ul. Kolejowa w m. Rokietnica)”,
– „Budowę oświetlenia ulicznego – na odcinku ok. 5,0 km”,
– „Poprawę gospodarki  ściekowej  na terenie aglomeracji  Rokietnica  cz.  III  (Rogierówko

ul. Jabłoniowa, Orzechowa, Kiekrz ul. Sarnia) – uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej –
łączna długość sieci 2,43 km + przepompownia”,

– „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Kobylniki – długość około 5 km”,
– „Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylniki »Małe« – przebudowę istniejącej

kanalizacji na odcinku 230 m oraz budowa przepompowni ścieków”,
– „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cerekwica, ul. Letniskowa – długość około 1,76 km

+ przepompownia”,
– „Budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej  Cerekwica  ul.  Szamotulska  (od Przybrodzkiej  do

Żalewskiej) – długość około 400 m”, 
– „Budowę sieci  kanalizacji  sanitarnej  Cerekwica ul.  Przecławska – długość 2,05 km +

przepompownia”,
– „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rokietnica (Kiekrz ul. Górska, Prosta,

Napachanie ul. Za Lasem, Bytkowo ul. Szkólkarska) – łącznie około 2,11 km”,
– „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo (na 30 tys. RLM)”,
– „Modernizację  sieci  wodociągowej  Rostworowo,  ul.  Jesionowa  (zwiększenie  średnicy

przewodów - PE 200 mm) – dotyczy sieci rozdzielczej – długość około 2,7 km”,
– „Modernizację  sieci  wodociągowej  Kobylniki  ul.  Szkolna  (zwiększenie  średnicy

przewodów - PE 200 mm) – dotyczy sieci rozdzielczej – długość około 850 m”,
– „Modernizację  sieci  wodociągowej  Cerekwica,  ul.  Żwirowa (przewody PE 160  mm) –

dotyczy sieci rozdzielczej – długość około 0,72 km”,
– „Budowę  magistrali  wodociągowej  Napachanie-Rokietnica  (przewody  PE  160  mm)  –

długość około 1,98 km”,
– „Sieć wodociągową w gminie Rokietnica - modernizację (wymianę starych odcinków na

przewody PE 110 mm) – dotyczy sieci rozdzielczych”,
– „Usunięcie odcinków wodociągów wykonanych z cemento-azbestu (przewody PE 110-

200mm) – łączna długość około 5,38 km”,
– „Modernizację SUW Żydowo”,
– „Rozbudowę SUW PKP”, 
– „Budowę SUW Kiekrz”,
– „Budowę nowego ujęcia wód podziemnych w m. Mrowino”,
– „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 kW”,
– „Przebudowę budynków internatu Zespołu Szkół  w Rokietnicy - budynki  projektowane

będą i wykonane w technologiach bezpiecznych dla środowiska”,
– „Rozbudowę PSZOK w m. Bytkowo”,
– „Budowę  zbiornika  retencyjnego  na  wodę  deszczową  wraz  z  automatycznym

nawadnianiem terenów zielonych”. 

Zgodnie  z  pismem  z  09.12.2020  r.  „budowa  węzła  przesiadkowego  w  Rokietnicy
polegać  będzie  na  budowie  nowego  obiektu  dworca  kolejowego,  wraz  z  parkingiem
mieszczącym  150  miejsc  postojowych  i  stację  do  ładowania  pojazdów  elektrycznych.
Planowana jest także przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca, obejmująca
budowę  drogi  rowerowej,  chodników,  oświetlenia  i  odwodnienia.  Możliwe  jest  zaistnienie
czasowego  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko  na  etapie  budowy.  Realizacja
inwestycji  wpłynie  jednak  pozytywnie  na zmniejszenie  ruchu samochodowego na terenie
gminy,  na  rzecz  zbiorowego  transportu  kolejowego.  Dla  przedsięwzięcia  została  wydana
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. Ponadto
wskazano,  że  „inwestycje  drogowe  planowane  na  terenie  gminy  Rokietnica  dotyczą
obszarów zurbanizowanych i wiązać się będą z rozbudową lub przebudową istniejących już
dróg. Inwestycje zlokalizowane w Rokietnicy, dotyczące budowy ulic: Wierzbowej, Witkowej,
Daglezjowej,  Jodłowej,  Jaśminowej  i  Zacisze  polegać  będą  na  położeniu  nawierzchni
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asfaltowej,  na  drogach gruntowych,  już  uczęszczanych.  Ponadto  każda z  tych inwestycji
dotyczy odcinków dróg o długości poniżej 1 km”. Natomiast „inwestycje dotyczące budowy
ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych 2424P i 2400P, a także budowa ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż drogi 2423P dotyczą budowy dodatkowego pasa. Inwestycje te również
zlokalizowane  będą  na  obszarach  zurbanizowanych  i  przebiegać  będą  wzdłuż  dróg  już
istniejących.  Ponadto  dwie  z  tych  inwestycji  dotyczą  odcinków  krótszych  niż  1  km”.
Odnosząc  się  do  wpływu  realizacji  ww.  przedsięwzięć  stwierdzono,  że  „planowane
inwestycje drogowe, z uwagi na ich lokalizację na terenach zmienionych przez człowieka,
mogą  powodować  jedynie  krótkotrwałe  oddziaływanie  na  środowisko,  które  obejmować
będzie etap budowy wymagający pracy ciężkiego sprzętu emitującego zanieczyszczenia do
powietrza oraz hałas. Zadania polegające na wymianie nawierzchni na asfaltową znacznie
przyczynią  się  do  poprawy  środowiska  akustycznego  w  gminie.  Rozbudowa  sieci  dróg
rowerowych wpłynie pozytywnie na jakość powietrza, ponieważ będzie przyczyniać się do
zmniejszania  emisji  spalin.  Realizacja  tych  zadań  nie  wpłynie  negatywnie  na  obszary
chronione, ani nie spowoduje ich fragmentacji”. 

Odnosząc  się  do  zadań  z  zakresu  gospodarki  wodno-ściekowej  napisano,  że
„modernizacja  SUW  Żydowo  obejmować  będzie  modernizację  systemu  filtracji  oraz
zastosowanie nowych aeratorów. Wydajność stacji pozostanie bez zmian. Prace dotyczące
SUW PKP i  SUW Kiekrz obejmują  budowę zbiorników retencyjnych (przy SUW Kiekrz -
o pojemności ok. 200 m3). W obu stacjach wydajność ma wynosić do 30 m3/h”. Natomiast
„budowa  nowego  ujęcia  wód  podziemnych  w  miejscowości  Mrowino  zakłada  wykonanie
ujęcia trzeciorzędowego oraz czwartorzędowego o wydajności ok. 30-50 m3/h. Może się to
wiązać z wystąpieniem oddziaływań na etapie prac budowlanych, co wynikało będzie przede
wszystkim  z  koniecznych  do  przeprowadzenia  prac  ziemnych.  Wykonanie  odwiertu  oraz
instalacja  urządzeń  technicznych  i  technologicznych  wiąże  się  zwykle  z  minimalnym
oddziaływaniem  na  środowisko,  ze  względu  na  wykorzystywanie  elementów
prefabrykowanych, wyprodukowanych w zakładach przemysłowych modułów, dostarczanych
w  postaci  gotowych  do  montażu  i  podłączenia  komponentów”.  Wskazano  również,  że
„inwestycje  związane  z  rozbudową  sieci  kanalizacyjnej  wpłyną  pozytywnie  na  stan
środowiska  w  gminie  Rokietnica.  Pozwolą  między  innymi  na  ograniczenie  stosowania
zbiorników  bezodpływowych,  które  w  przypadku  rozszczelnienia,  mogą  powodować
negatywny  wpływ  na  jakość  wód  i  gleb.  Zadania  dotyczące  budowy sieci  kanalizacyjnej
w Kobylnikach  »Małych«,  Cerekwicy  przy  ul.  Szamotulskiej  oraz  sieci  wodociągowej
w Rostworowie  przy  ul.  Jesionowej,  Kobylnikach  przy  ul.  Szkolnej,  Cerekwicy  przy
ul. Żwirowej,  Rokietnicy  (wymiana  odcinków  sieci  na  terenie  gminy),  zadania  dotyczące
SUW, montażu instalacji fotowoltaicznej i rozbudowy PSZOK nie są inwestycjami znacząco
oddziałującymi  na środowisko.  Ponadto dla  części  inwestycji  została wydana już decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. Ponadto zadanie
obejmujące rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków „zakłada zwiększenie średniej
dobowej  przepustowości  do  3400  m3,  modernizację  części  osadowej  oczyszczalni  oraz
budowę  nowego  bioreaktora.  Zakładać  można  jedynie  krótkotrwałe  negatywne
oddziaływanie  na  środowisko,  występujące  na  etapie  prac  budowlanych  przy  budowie
bioreaktora.  Nie przewiduje  się długotrwałego negatywnego oddziaływania  na środowisko
oraz pobliskie formy ochrony przyrody. Podjęte działania przyczynią się do poprawy jakości
ścieków odprowadzanych do środowiska”.

W odniesieniu do zadania „Rozbudowa PSZOK w m. Bytkowo” stwierdzono w piśmie
z 09.12.2020 r.,  że ma ono na celu  „zwiększenie  powierzchni  Punktu,  doposażenie  oraz
zastosowanie odpowiedniej konstrukcji dla magazynu na odpady niebezpieczne powstające
w  gospodarstwach  domowych.  Planuje  się  również  utworzenie  ścieżki  oraz  altany
edukacyjnej.  Działania  te  mogą  oddziaływać  na  środowisko  jedynie  na  etapie  budowy
i będzie  to  oddziaływanie  krótkotrwałe.  Zwiększenie  powierzchni  PSZOK  nie  wpłynie
negatywnie  na  okoliczne  obszary  chronione,  ponieważ  obejmować  będzie  teren  już
zurbanizowany,  wykorzystywany  przez  Zakład  Usług  Komunalnych.  Budowa  obiektów
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edukacyjnych  wpłynie  pozytywnie  na  świadomość  ekologiczną  społeczeństwa,  co
w późniejszym  czasie  może  mieć  przełożenie  na  poprawę  stanu  środowiska  w  gminie
Rokietnica.  Dodatkowo odpowiednie zagospodarowanie ścieżki  może pozytywnie wpłynąć
na ilość i powierzchnię terenów zielonych w gminie”.

Z  informacji  zawartych  w  piśmie  z  09.12.2020  r.  wynika,  iż  „niektóre  z  zadań
inwestycyjnych  na  etapie  realizacji  mogą  potencjalnie  oddziaływać  negatywnie  na
środowisko,  jednakże  będą  to  oddziaływania  krótkotrwałe”,  ale  „przy  zachowaniu  przez
wykonawców prac odpowiednich środków ostrożności, zastosowaniu rozwiązań chroniących
środowisko,  najnowszych  technologii  i  przestrzeganiu  przepisów  nie  przewiduje  się
negatywnego oddziaływania na środowisko ww. planowanych zadań”. Ponadto podkreślono,
że  „prace  budowlane/modernizacyjne  będą  prowadzone  głównie  na  terenach
zurbanizowanych i niepodlegających ochronie, przez co nie przyniosą negatywnych skutków
na  terenach  cennych  przyrodniczo”.  Jednocześnie  „w  długoterminowej  perspektywie
realizacja (…) zadań przyczyni się do poprawy jakości środowiska na terenie gminy i do
racjonalnego  korzystania  z  zasobów  środowiska”.  W  piśmie  z  09.12.2020  r.  wskazano
również,  że  realizacja  zadań  wyznaczonych  w  projekcie  Programu  będzie  rozłożona
w czasie i przestrzeni i nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego. Nie
wystąpią  również  oddziaływania  transgraniczne  ze  względu  na  charakter  i  skalę
planowanych  przedsięwzięć  inwestycyjnych  oraz  „zasięg  przestrzenny  obszaru  objętego
Programem  ochrony  środowiska  i  stosunkowo  dużą  odległość  gminy  od  granic  państw
ościennych”.  Zwrócono  również  uwagę,  że  „dla  inwestycji,  dla  których  znane  są  ramy
czasowe  i  lokalizacyjne,  istnieje  znikome  prawdopodobieństwo  wystąpienia  ryzyka  dla
zdrowia ludzi  lub zagrożenia dla środowiska,  głównie na etapie realizacji  (budowy) danej
inwestycji. Ryzyko to będzie miało charakter czasowy, krótkotrwały i ustąpi po zakończeniu
etapu budowy. Niemniej jednak przy zastosowaniu środków minimalizujących, oddziaływanie
to nie powinno mieć miejsca lub będzie ono nieznaczne”. 

Na  terenie  Gminy  Rokietnica  znajdują  się  następujące  obiekty  chronione  na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55,
z późn.  zm.):  Pawłowicko-Sobocki  Obszar  Chronionego  Krajobrazu, obszar  specjalnej
ochrony ptaków Dolina Samicy PLB300013 oraz 2 pomniki przyrody.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. piśmie na terenach obszarów chronionych
zlokalizowane  mogą  być  trzy  inwestycje,  tj.  uzupełnienie  sieci  kanalizacji  sanitarnej  
w  ul.  Prostej  w  Kiekrzu  oraz  ul.  Szkółkarskiej  w  Bytkowie,  rozbudowa  i  modernizacja
oczyszczalni  ścieków w  miejscowości  Bytkowo  oraz  rozbudowa  PSZOK w miejscowości
Bytkowo.  Przy  czym  zaznaczono,  że  „wspomniane  zadania  dotyczą  terenów
zurbanizowanych  i  obiektów  już  istniejących.  Wiążą  się  głównie  z  przebudową  lub
rozbudową istniejących już instalacji”.  Ponadto inwestycje drogowe planowane na terenie
gminy Rokietnica dotyczą obszarów zurbanizowanych i wiązać się będą z rozbudową lub
przebudową istniejących już dróg, a ich realizacja może powodować jedynie krótkotrwałe
oddziaływanie na środowisko, które obejmować będzie etap budowy. Realizacja tych zadań
nie  wpłynie  negatywnie  na  obszary  chronione,  ani  nie  spowoduje  ich  fragmentacji.
Podsumowując  w  piśmie  z  09.12.2020  r.  stwierdzono,  że  ze  względu  na  charakter
planowanych działań, rodzaj i skalę oddziaływań na środowisko „żadne z planowanych do
realizacji  zadań nie  spowoduje  znaczącego  negatywnego oddziaływania  na środowisko  i
formy ochrony przyrody”. Jednocześnie podkreślono, że realizacja planowanych w ramach
projektu Programu działań „przyniesie przede wszystkim skutki pozytywne dla środowiska
gminy Rokietnica. Program ochrony środowiska zawiera działania organizacyjne, edukacyjne
i techniczne,  które pozwolą na wzmacnianie  systemu przyrodniczego gminy.  Działania  te
sprzyjają  ochronie  przyrody,  powierzchni  ziemi  i  gleb,  wód,  powietrza  atmosferycznego i
klimatu, zasobów naturalnych oraz krajobrazu”.

Z  przedłożonej  dokumentacji  wynika,  iż  projekt  Programu  wyznacza  ramy  dla
późniejszej  realizacji  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,
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a przewidziane w projektowanym dokumencie działania w znacznej części dotyczą terenów
zurbanizowanych  i  obiektów  już  istniejących.  Negatywne  oddziaływania  mogą  wystąpić
głównie w fazie realizacji inwestycji. Będą to jednak oddziaływania okresowe o charakterze
lokalnym  i  trudne  do  uniknięcia  w  przypadku  działań  obejmujących  roboty  budowlane,
budowlano-remontowe  i  prace  montażowe.  Jednakże,  jak  wskazano  w  przedłożonej
dokumentacji, przy zachowaniu przez wykonawców prac odpowiednich środków ostrożności,
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, najnowszych technologii i przestrzeganiu
przepisów  wpływ  realizacji  ustaleń  projektu  Programu  na  środowisko  będzie  znacznie
ograniczony.  Zatem  uwzględniając  charakter  i  skalę  planowanych  w  ramach  projektu
Programu  działań,  rozłożenie  ich  realizacji  w  czasie  i  przestrzeni,  nie  przewiduje  się
wystąpienia  znaczącego  oddziaływania  na  środowisko,  w  tym  na  obszary  chronione
i zdrowie  ludzi,  w  szczególności  oddziaływania  o  charakterze  skumulowanym
i transgranicznym. 

W  związku  z  powyższym,  mając  na  uwadze  uwarunkowania  określone  w  art.  49
ustawy  ooś,  w  tym  informacje  wskazujące,  iż  dla  części  inwestycji  została  wydana  już
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, informuję,
że dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2021-2024
z perspektywą  na  lata  2025-2028”  możliwe  jest  odstąpienie  od  przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie  informuję,  iż  w  przypadku  planowania  inwestycji  polegających  na
lokalizacji paneli fotowoltaicznych należy wziąć pod uwagę oddziaływanie tej inwestycji na
środowisko  przyrodnicze,  w  szczególności  na  florę  (kwestia  zajęcia  dużej  powierzchni,
fragmentacji  siedliska)  oraz  na  faunę,  w  tym oddziaływanie  na  ptaki  (efekt  „tafli  wody”,
zajęcie potencjalnych siedlisk i żerowisk) i inne zwierzęta lądowe (przeszkoda migracyjna,
zajęcie potencjalnych siedlisk i żerowisk). 

Informuję również, iż w piśmie z 09.12.2020 r. pojawiły się błędne odniesienia do gminy
Zakrzewo, zamiast gminy Rokietnica.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Agnieszka Kawicka
Kierownik Oddziału Ocen Strategicznych

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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