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

 

 Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 oraz art. 58 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 r. poz. 1029 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica, ul. Żarnowiecka 46A, 42 – 436 Pilica, z dnia 22.09.2022 r. 

(data wpływu: 26.09.2022 r.), 

 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

uznaje 

za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  

na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla projektu 

dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 2026  

z perspektywą na lata 2027 – 2030”. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, ul. Żarnowiecka 46A, 42 – 436 Pilica, wystąpił 

wnioskiem z dnia 22.09.2022 r. (data wpływu: 26.09.2022 r.), o odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu 

pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 – 2026 z perspektywą na 

lata 2027 – 2030”. 

 Głównym założeniem przedmiotowego dokumentu jest realizacja zadań, które będą  

w perspektywie czasowej skutkowały ograniczeniem negatywnego wpływu źródeł 

zanieczyszczeń na środowisko oraz służyły ochronie walorów środowiska naturalnego. 

Zadania przewidziane do realizacji uwzględniają założenia zawarte w dokumentach 

strategicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Program jest dokumentem 

wyznaczającym ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Dokument uwzględnia aspekty środowiskowe zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju.  

W przedmiotowym Programie przedstawiono następujące zadania inwestycyjne  

w ramach kierunków działań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta i Gminy Pilica  

w perspektywie do 2030 roku, m.in.: 

 w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza: 

  poprawa stanu technicznego dróg – utwardzenie dróg i poboczy w celu 

redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi, modernizacja dróg (56 km), utrzymanie 

czystości dróg w celu ograniczenia pylenia wtórnego (czyszczenie metodą na 

mokro), 

 wymiana oświetlenia ulicznego na instalacje o podwyższonej klasie 

efektywności (1396 sztuk), 
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 montaż czujnika jakości powietrza na terenie gminy, 

 wymiana emisyjnych źródeł ciepła na źródła ekologiczne w gospodarstwach 

domowych (200 sztuk), 

 termomodernizacja budynków gminnych (100 budynków), 

 montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych 

(1607 sztuk) i budynkach publicznych (5 sztuk), 

 zakup publicznego taboru samochodowego zeroemisyjnego (1 sztuka), 

 w zakresie gospodarowania wodami i gospodarką wodno-ściekową: 

  rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (17,7 km), 

 modernizacja sieci wodociągowej (152,8 km), 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (180 sztuk), 

 budowa zbiorników bezodpływowych (1643 sztuk), 

 modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Pilica – poprawa 

parametrów pracy oczyszczalni ścieków, 

 w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego: 

 budowa niebiesko – zielonej infrastruktury (2 sztuki), 

 zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Zamkowej (park miejski Lipie), 

 zwiększenie udziału terenów zielonych (nasadzenia). 

 Pozostałe kierunki działań związane są z zadaniami nieinwestycyjnymi w zakresie 

wdrażania dokumentów strategicznych na terenie gminy dotyczących ochrony powietrza, 

monitorowania jakości wód powierzchniowych przez Przedsiębiorstwo Państwowe Wody 

Polskie, pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych przez WIOŚ. Ponadto w projekcie 

dokumentu przewidziano zadania w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców gminy  

w zakresie zagadnień związanych z gospodarowaniem wodą, ochroną gleb, ograniczeniem 

wytwarzania odpadów w gospodarstwach domowych. 

 Zgodnie z art. 48 ust. 4 pkt 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  

w przypadku projektu zmiany dokumentu może dotyczyć wyłącznie zmiany stanowiącej 

niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu lub zmiany dotyczącej obszaru w granicach 

jednej gminy. 

 Ustalenia zawarte w przedmiotowym dokumencie dotyczą obszaru w granicach 

administracyjnych gminy Pilica i stanowią aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Pilica na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023” 

przyjętego uchwałą Nr XXIII/168/2016 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 czerwca 

2016 r. 

 Projekt dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2023 

– 2026 z perspektywą na lata 2027 – 2030” zawiera w znacznym stopniu kierunki działań  

o charakterze prośrodowiskowym, które w ujęciu wieloletnim mają prowadzić do poprawy 

kondycji środowiska naturalnego i rozwiązania lokalnych problemów z tym związanych.  

Są to w szczególności zadania obejmujące termomodernizację budynków, wymianę 

oświetlenia ulicznego, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Ich realizacja będzie 

wspierana działaniami z zakresu edukacji ekologicznej, które mają charakter horyzontalny,  

a skala ich oddziaływania w wieloletniej perspektywie stanowi bardzo ważny czynnik  

w obszarze profilaktyki działań zmierzających do poprawy i ochrony środowiska naturalnego. 

W związku z tymi działaniami nie przewiduje się, że nastąpi pogorszenie stanu środowiska, 

lecz poprawa jego zasobów, a także zachowań ludzkich dzięki wzrostowi świadomości  

i wiedzy dotyczącej ochrony środowiska. Należy jednak liczyć się z tym, że sama realizacja 

niektórych wymienionych w Programie działań, uzasadnionych pod względem ekologicznym, 
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w skali lokalnej może skutkować wystąpieniem chwilowych i przejściowych oddziaływań 

środowiskowych, wynikających z charakteru prowadzonych prac inwestycyjnych. 

Przedsięwzięcia, które mogą oddziaływać na środowisko, związane są m.in. modernizacją 

dróg gminnych, rozbudową i modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacją 

oczyszczalni ścieków. Niemniej jednak ze względu na charakter działań, ich realizacja, 

poprzedzona zostanie przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko. 

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływania na środowisko oraz 

cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem wskazują, że realizacja zadań 

przewidzianych w przedmiotowej Programie nie spowoduje znaczącego negatywnego 

oddziaływania na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi. Należy mieć na uwadze,  

iż stosownie do brzmienia art. 3 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, ilekroć jest mowa  

o oddziaływaniu na środowisko, rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie 

ludzi. 

Biorąc powyższe pod uwagę uznaję, że zasadne jest odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wymagań higienicznych  

i zdrowotnych dla przedłożonego dokumentu. 
 

 

 

 

 

Otrzymuje: 
Urząd Miasta i Gminy w Pilicy (epuap) 

ul. Żarnowiecka 46A 

42 – 436 Pilica 

 

 

 

 


