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Wójt Gminy Gorzyce
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

Odpowiadając na wniosek z 9 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 10 sierpnia 2022 r.), znak: 
SRG.061.00001.2021, uzupełniony pismem z 2 września 2022 r. w sprawie uzgodnienia 
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 roku” po przeanalizowaniu 
przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 48 ust. 1, w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 
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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

uzgadniam

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu ww. dokumentu.

„Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 roku” jest dokumentem, który diagnozuje 
uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Głównym założeniem strategii 
jest realizacja strategii twórczej kontynuacji pozytywnych procesów oraz kreowania nowych 
wartości jakości życia. Dokument wyznacza cztery priorytety strategiczne: trzy 
komplementarne priorytety obejmujące jakość życia, tożsamość lokalną i gospodarkę oraz 
jeden priorytet horyzontalny, przenikający trzy priorytety komplementarne, dotyczący rozwoju 
zrównoważonego. Osiągnięcie ww. priorytetów nastąpi poprzez realizację celów 
strategicznych:

1) cel strategiczny 1. Atrakcyjne warunki życia i realizacji aspiracji mieszkańców,
2) cel strategiczny 2. Zintegrowane, aktywne, świadome walorów gminy wspólnoty lokalne,
3) cel strategiczny 3. Konkurencyjna, zdywersyfikowana struktura gospodarcza i atrakcyjny 

rynek pracy.
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W przedłożonym wniosku zakwalifikowano analizowaną „Strategię Rozwoju Gminy Gorzyce 
do 2030 roku” do dokumentów strategicznych, które wymagają obligatoryjnie (art. 46 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) 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, należy stwierdzić, że dokument zakłada 
realizację inwestycji (rozwój infrastruktury technicznej, rozwój gospodarki wodno-ściekowej), 
które są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko według 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). 
Należy zatem mieć na uwadze, aby podejmowane inwestycje, każdorazowo analizować pod 
kątem ewentualnego wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z 
przepisami 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.

Biorąc powyższe pod uwagę uznano za możliwe zastosowanie art. 48 ww. ustawy – 
tj. przeanalizowanie czy realizacja postanowień projektu dokumentu nie spowoduje 
znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym obszary Natura 2000 – i w konsekwencji 
czy możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko – biorąc jednocześnie pod uwagę uwarunkowania, o których mowa w art. 49 
ww. ustawy, tj. charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie, rodzaj 
i skalę oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem 
na środowisko.

Dokument przewiduje realizację innych zadań, m.in. dostosowywanie obiektów gminnych do 
potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, modernizowanie infrastruktury publicznej, 
podnoszenie odporności przestrzeni gminy na zmiany klimatyczne, wspieranie działalności 
gospodarczych związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, 
przedsięwzięcia na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym 
w zakresie rozwiązań proekologicznych możliwych do stosowania w gospodarstwach 
domowych, termomodernizacja obiektów publicznych pod kątem oszczędności energii, 
rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury ograniczającej efekty zmian klimatycznych.

Teren gminy zlokalizowany jest poza zasięgiem wielkopowierzchniowych form ochrony 
przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 916). Jedyną formą ochrony przyrody jest pomnik przyrody − głaz narzutowy, położony 
we wsi Czyżowice przy ul. Gorzyckiej 39. Przez teren gminy przebiegają: międzynarodowy 
korytarz spójności obszarów chronionych „Olza-Odra”, ponadregionalny korytarz migracji 
ptaków „Dolina Górnej Odry” oraz korytarz migracji ssaków kopytnych K/LR-ODRA/1. 
Przedłożone informacje na obecnym etapie nie dają podstaw do przewidywania znaczącego 
oddziaływania realizacji założeń dokumentu na zlokalizowane na terenie gminy oraz w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie formy ochrony przyrody i nie powinny wpłynąć negatywnie na 
zachowanie ciągłości ww. korytarzy ekologicznych.

Przedstawione zadania w przedmiotowym dokumencie realizowane będą w obrębie jednej 
gminy. Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, 
jednak w efekcie prognozuje się poprawę stanu środowiska poprzez zrównoważone 
gospodarowanie przestrzenią i środowiskiem.
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W związku z powyższym, należy stwierdzić, że przy przestrzeganiu obowiązujących 
przepisów z zakresu ochrony środowiska wdrożenie ustaleń tego dokumentu nie będzie się 
wiązało z wystąpieniem znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko. W świetle 
zapisów 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, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy – 
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 roku” – jest zasadne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
/podpisano elektronicznie/

Kopia:
WOOŚ-a/a


		2022-09-07T07:28:23+0000
	MIROSŁAWA MIERCZYK-SAWICKA; RDOŚ KATOWICE




