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DN-NS.9011.1008.2020                                       Poznań, 19.08.2020r. 

                                                                      

O P I N I A   S A N I T A R N A 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 3, w związku z art. 58 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2020r., poz. 283 ze zm.),  

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z 

wnioskiem Burmistrza Borku Wlkp. działającego przez pełnomocnika – Panią Joannę 

Witkowską,  z dnia 07.08.2020r.,  

uzgadnia pozytywnie możliwość odstąpienia od procedury przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu  

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borek Wlkp. na lata 2021-2024 z 

perspektywą do roku 2028. 

UZASADNIENIE: 

 W dniu 07.08.2020r. do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego wpłynął wniosek Burmistrza Gminy Pogorzela działającego przez pełnomocnika 

– Panią Joannę Witkowską z dnia 07.08.2020r. w sprawie uzgodnienia odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Zgodnie z wnioskiem celem realizacji zadań ujętych w Programie jest osiągnięcie 

trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy Borek Wlkp. oraz poprawa jej atrakcyjności 

poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska. Zagadnienia 

podjęte w Programie odwołują się przede wszystkim do: problemu jakości powietrza, 

zagrożenia hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, zanieczyszczeniem wód, 

problemem występowania suszy, problemy z powstawaniem i gospodarowaniem odpadów, 
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zmian klimatycznych. Program ochrony środowiska jako dokument strategiczny, stanowi 

podstawę do podejmowania działań w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy. 

W dokumencie zaplanowano zadania inwestycyjne takie jak: modernizacja i wymiana 

przestarzałych źródeł ciepła, rozwój sieci gazowej, termomodernizacja budynków, budowa 

ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II,  

poprawa stanu dróg: rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Gostyń (obwodnica) –

obwodnica Borku Wlkp. w km 200+871-213+479 o dł. 12,608 km, przebudowa dróg 

powiatowych i gminnych, inwestycje wodno-kanalizacyjne, usuwanie wyrobów azbestowych, 

utrzymanie, okresowa konserwacja i modernizacja cieków i urządzeń wodnych, odmulenie 

rowów i naprawa sieci drenarskich. 

Oceniając wpływ na środowisko, w tym zdrowie i życie ludzi, przedmiotowego 

dokumentu należy wziąć pod uwagę, że program ochrony środowiska ma charakter ogólny i 

strategiczny. Brak informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć oraz o parametrach technicznych obiektów i urządzeń z nim związanych 

sprawia, iż precyzyjne określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych 

zaplanowanych w Programie jest utrudnione.  

W uzasadnieniu wniosku dokonano analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 49 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.). 

Z zapisów 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) wynika, iż 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 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 zapisami art. 48 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 1 i 2 wymienionej ustawy może dotyczyć wyłącznie projektu 

dokumentu dotyczącego obszaru w granicach jednej gminy. 
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 Przedmiotowy projekt dotyczy obszaru w granicach jednej gminy – Borek Wlkp. 

 Każda inwestycja, w zależności od charakteru, rodzaju i skali wywołuje określone 

skutki w środowisku. Założenia projektu dokumentu powinny być realizowane w taki sposób, 

aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. Przez wpływ na środowisko 

rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi.  

 W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania 

występowania negatywnych skutków na zdrowie ludzi należy zastosować wszelkie dostępne 

rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz przestrzegać wymagań 

określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi. 

 Mając na uwadze, iż realizacja założeń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje 

znaczącego oddziaływania na środowisko oraz negatywnego oddziaływania na życie i 

zdrowie ludzi, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgodnił 

pozytywnie możliwość odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

 

 
Otrzymuje: 
1. Pani Joanna Witkowska 
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