
Sochocin, dnia 19.11.2013r. 

IŚ.602.1.2013 

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY SOCHOCIN 

Na podstawie art. 48 ust. 4 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 (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

informuję 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sochocin na lata 2013-2016, z perspektywą 

do roku 2020”. 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po 

uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja 

postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko,                  

a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Wójt Gminy 

Sochocin wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                              

w Warszawie i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie                               

o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sochocin na lata 2013-2016,                  

z perspektywą do roku 2020” (pisma znak: IŚ.602.1.2013 z dnia 09.10.2013r.). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 06.11.2013r. znak 

WOOŚ-I.410.626.2013.DC i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie                  

w piśmie z dnia 23.10.2013r. znak ZNS.9022.1.00091.2013.SM uzgodnili odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Sochocin na lata 2013-2016, z perspektywą do roku 2020”. 

Zgodnie z art. 48 ust. 3 ww. ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego 

informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy, tj.: 

1) charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 

ustawy – celem dokumentu jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Sochocin, która porusza szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na 

obszarze Gminy. Dokument zawiera charakterystykę Gminy Sochocin, informacje                           

o stanie środowiska, wskazuje cele i priorytety ekologiczne oraz zawiera analizę jakości 

środowiska wraz z planowanymi działaniami ekologicznymi i harmonogramem realizacji 

działań ekologicznych na terenie Gminy Sochocin. 

Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym zawierającym ogólne informacje na 

temat ochrony środowiska na terenie Gminy Sochocin. Działania te mają charakter 

lokalny, gdyż będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach 

administracyjnych Gminy Sochocin. 

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć  

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć – dokument ten 



nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, a wskazane działania ekologiczne mają jedynie na celu 

poprawę jakości środowiska naturalnego na obszarze Gminy, ochronę klimatu Ziemi, 

tworzenia warunków zdrowego życia mieszkańców w chwili obecnej i w przyszłości.  

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach – cele 

wskazane w dokumencie wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów 

wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym; 

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego  

w dziedzinie ochrony środowiska – zrównoważony rozwój definiuje się jako 

rozwój społeczno- gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających 

na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi 

przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu 

zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub obywateli, 

zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Dokument wskazuje kierunki 

działań podejmowanych w celu poprawy jakości środowiska, w związku z tym należy 

stwierdzić, że działania inwestycyjne zawarte w w/w dokumencie ściśle korelują                      

z założeniami zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska oraz 

wypełniają zobowiązania w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej; 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska – głównym celem 

realizacji zadań ujętych w dokumencie jest osiągnięcie trwałego i zrównoważonego 

rozwoju Gminy Sochocin oraz poprawa jej atrakcyjności poprzez działania społeczne          

i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska. Realizacja działań wskazanych                       

w dokumencie wpłynie na poprawę stanu środowiska oraz przyczyni się do utrwalenia 

pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko 

naturalne wśród mieszkańców Gminy; 

2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: charakter planowanych 

działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego 

spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych                             

w dokumencie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko,                   

a wręcz przeciwnie – przyczyni się do jego poprawy: 

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość                                  

i odwracalność oddziaływań – prawdopodobieństwo występowania oddziaływań 

wydaje się być niewielkie. Zasięg oddziaływania określa niniejszy dokument.  

Realizacja zadań wskazanych w dokumencie będzie rozłożona w czasie (od 2013 roku 

do 2020 roku) i przestrzeni. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy, 

a uciążliwości mogą wynikać jedynie z przeprowadzanych robót, np. hałas 

spowodowany pracą sprzętu mechanicznego. Po zakończeniu inwestycji, będziemy 

mieli do czynienia z oddziaływaniem wtórnym: poprawa ładu przestrzennego, 

estetyki, funkcjonalności oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez 

zmniejszenie m. in. zanieczyszczeń powietrza. Należy jednak zauważyć, że                            

w dokumencie jednym z zadań inwestycyjnych jest budowa elektrowni wiatrowych, 

przy czym dla tego typu inwestycji przeprowadza się oddzielnie ocenę oddziaływania 

na środowisko. 

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub 

transgranicznych – nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanego 

oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanych 

inwestycji, a także oddziaływań transgranicznych przedsięwzięć ujętych w Programie;  



c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska – nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub 

zagrożenia dla środowiska. Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję zaplanowanych 

inwestycji w środowisko, w trakcie realizacji prac będą przestrzegane obowiązujące 

normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz przepisy BHP,                   

a także zapewniona zostanie ochrona dla osób oraz własności publicznej poprzez 

unikanie uciążliwości, skażenia środowiska i hałasu. Inwestycje przewidziane do 

realizacji w Programie ze względu na rodzaj i usytuowanie, nie będą miały zatem 

negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, zarówno w fazie realizacji, 

jak i eksploatacji.  

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko – na terenie Gminy znajduje 

się 8 pomników przyrody, 2 obszary chronionego krajobrazu oraz 7 użytków 

ekologicznych; 

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie 

dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące 

przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie 

terenu – dokument obejmuje obszar Gminy Sochocin. Obowiązek uzgadniania 

wszelkich prac inwestycyjnych w ww. strefie ze służbami Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych 

inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Prace związane z realizacją 

projektów zostaną przeprowadzone w sposób wywierający minimalny wpływ na 

środowisko przyrodnicze; 

a) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                                 

o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem 

międzynarodowym -  na terenie Gminy nie wyznaczono terenów objętych specjalną 

ochroną Natura 2000, natomiast obszar chronionego krajobrazu Gminy Sochocin 

znajduje się w Krajowej Sieci Ekologicznej – ECONET Polska. 

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej cytowanej 

ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sochocin na lata 2013-2016, z perspektywą do 

roku 2020”. 

Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sochocin na 

lata 2013-2016, z perspektywą do roku 2020” podano do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sochocin.pl, 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sochocin oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

 

   Z up. WÓJTA 

/-/ mgr Jerzy Ryziński 

    Zastępca Wójta 
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