
Katowice,  14 października 2022 
WOOŚ.410.443.2022.AOK

Burmistrz Miasta i Gminy
Pilica 
ul. Żarnowiecka 46a 
42-436 Pilica 

Odpowiadając na wniosek znak: IPPiOŚ.602.2.2022 z 22 września 2022 r. (data wpływu: 
26 września 2022 r.) w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Pilica na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030”, po przeanalizowaniu 
przedłożonej dokumentacji na podstawie art. 48, 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 
(Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.)

uzgadniam

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

Celem Programu Ochrony Środowiska jest przede wszystkim dążenie do poprawy stanu 
środowiska na terenie gminy, a także realizacja polityki ochrony środowiska, zbieżnej 
z założeniami głównych dokumentów strategicznych. Stanowi on podstawę funkcjonowania 
systemu zarządzania środowiskiem spajającą działania i dokumenty dotyczące ochrony 
środowiska i przyrody na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego. W oparciu 
o przeprowadzoną diagnozę stanu środowiska, dokumentów programowych krajowych, 
wojewódzkich oraz gminnych określono obszary interwencji oraz główne cele Programu:

1. Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza 
Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pilica



2. Obszar interwencji: zagrożenie hałasem 
Cel: utrzymanie dobrej jakości środowiska akustycznego Miasta i Gminy Pilica

3.  Obszar interwencji: promieniowanie elektromagnetyczne 
Cel: Ochrona przed nadmiernym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego 

4. Obszar interwencji: gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa
Cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Pilica 

5. Obszar interwencji: gleby 
Cel: utrzymanie dobrego stanu środowiska glebowego w Mieście i Gminie Pilica 

6. Obszar interwencji: Gospodarka odpadami 
Cel: podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców w zakresie racjonalnej 
gospodarki odpadami 

7. Obszar interwencji: środowisko przyrodnicze 
Cel: dobra jakość środowiska przyrodniczego na terenie Miasta i Gminy Pilica. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, po analizie przedłożonej 
dokumentacji, uznał, iż projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 
– 2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030” może wyznaczać ramy dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839). Wśród planowanych 
w przedmiotowym dokumencie działań, oprócz np. wymiany oświetlenia ulicznego na 
instalacje o podwyższonej klasie efektywności, montażu czujnika jakości powietrza, zakupu 
publicznego taboru samochodowego zero emisyjnego, prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów czy edukacji ekologicznej, wskazana została m.in. rozbudowa/modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej czy modernizacja dróg. Stąd też tutejszy organ uznał za zasadne 
rozpatrzenie złożonego wniosku, w oparciu o przepisy art. 48 w/w ustawy – na podstawie 
których można uzgodnić odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko.

Obszar objętym projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 
2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030” znajduje się w granicach: obszaru Natura 2000 
Ostoja Środkowojurajska PLH240009; obszaru Natura 2000 Buczyny w Szypowicach i Las 
Niwiski PLH240034; rezerwatów przyrody „Ruskie Góry” oraz „Smoleń”; Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd; obszaru chronionego krajobrazu „Otulina Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki”; użytku ekologicznego 
„Źródliska w Pilicy-Piaski”. Dodatkowo, przez teren Gminy przebiegają korytarze 
ekologiczne: regionalne korytarze ekologiczne: ssaków drapieżnych „Jura-N”, ssaków 
kopytnych „LS-LO/LZ”, korytarz spójności „Krępina – Suchy Młyn” obszarów chronionych 
oraz 2 korytarze migracji ptaków („Lasy Lublinieckie - Jura Krakowsko-Częstochowska” oraz 
„Dolina górnego biegu Pilicy”). Planowane działania nie będą negatywnie oddziaływać 
na w/w obszary chronione oraz korytarze ekologiczne, a ich zakres i skala wyklucza 
możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych oraz transgranicznych.

Z uwagi na przewidywany brak negatywnego oddziaływania na środowisko planowanych 
przedsięwzięć zawartych w w/w dokumencie, po analizie uwarunkowań, o których mowa 
w art. 49 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 (tekst jedn.: Dz. U z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) uzgadniam odstąpienie 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 
2027 - 2030”.

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