
Mierzęcice, dnia 15.01.2021 r. 

Nr GK.6220.0011.2020
O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Mierzęcice

Na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji     
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) 

 informuję  

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko                       
dla projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice”. 

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia          
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.       
z  2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Mierzęcice w dniu 09 grudnia 2020 roku zwrócił się z 
wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Śląskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

W odpowiedzi na wniosek:

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem Nr NS-
NZ.9022.21.84.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku stwierdził, że brak jest podstaw prawnych do 
wyrażania opinii w spawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice”,
ponieważ realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 
środowisko, w tym na obszary Natura 2000. 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem Nr 
WOOŚ.410.480.2020.MM z dnia 08 stycznia 2021 roku uzgodnił brak potrzeby 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice”. 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
dla projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice”. 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice” opisuje i ocenia aktualny stan środowiska 
na obszarze Gminy Mierzęcice w zakresie: ochrony klimatu, jakości powietrza, zagrożenia hałasem,
pól elektromagnetycznych, gospodarowania wodami, gospodarki wodno-ściekowej i odpadami, 
zasobów geologicznych, gleb, zasobów przyrodniczych i zagrożeń poważnymi awariami. Głównym
celem ww. dokumentu jest zaplanowanie zadań związanych z poprawą wszystkich komponentów 
środowiska. Program uwzględnia założenia i cele operacyjne ujęte w dokumentach wyższego 
szczebla. Propozycje zadań wskazane ww. dokumencie obejmują zagadnienia w zakresie m.in.: 
ochrony klimatu i jakości powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochronę przed 
skutkami promieniowania elekromagnetycznego, gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej,
gospodarki zasobami geologicznymi, gospodarki odpadami, ochrony zasobów przyrody oraz 
poważnych awarii. Dokument nie ustala specyfikacji i zakresu planowanych do wykonania robót, 
jedynie wskazuje kierunki działań pozwalające na poprawę stanu środowiska naturalnego.                
Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowane kierunki działań mają charakter pozytywny - 
realizacja zapisów ww. dokumentu nie powinna spowodować wystąpienia znaczących negatywnych
oddziaływań na środowisko ani oddziaływań skumulowanych. Na terenie Gminy Mierzęcice nie 
znajdują się obszary i obiekty podlegające ochronie prawnej, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 



2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.). Przez analizowany obszar przebiegają
korytarze ekologiczne, w tym: korytarz spójności obszarów chronionych – Przemsza, regionalny 
korytarz migracji ptaków – Dolina Przemszy, Lasy Lublinieckie – Dolina Przemszy, Lasy 
Lublinieckie – Jura Krakowsko-Częstochowska z przystankiem Zalew Przeczycki, korytarz 
migracji ssaków drapieżnych D/JURA-N oraz korytarz migracji ssaków kopytnych K/LL-LS. 
Przedłożone informacje na obecnym etapie nie dają podstaw do przewidywania znaczącego 
oddziaływania realizacji założeń dokumentu na powiązania przyrodnicze oraz nie powinien 
wpłynąć negatywnie na zachowanie ciągłości ww. korytarzy ekologicznych. Przedstawione zadania 
w przedmiotowym dokumencie realizowane będą w obrębie jednej gminy, tj. Gminy Mierzęcice. 
Ich zakres i skala wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych                             
i transgranicznych. Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na 
środowisko, jednak w efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. 
Podjęte działania będą miały także pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do
osiągnięcia poprawie jakości środowiska oraz zmniejszeniu jego zanieczyszczenia. Należy jednak 
mieć na uwadze, aby podejmowane inwestycje 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. Z uwagi na przewidywany brak 
znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu, w świetle 
zapisów art. 47 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 – nie zachodzi 
potrzeba przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu                  
pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice”. 
Biorąc powyższe pod uwagę oraz uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska           
w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego                             
w Katowicach, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym 
dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program Ochrony 
Środowiska dla Gminy Mierzęcice”. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.bip.info.pl),
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.pl). 

Z up. Wójta 
/-/ mgr inż. Iwona Kłys

Zastępca Wójta 

http://www.mierzecice.pl/
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