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W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 stycznia 2020 r. (data wpływu: 20 stycznia
2021 r.), złożony przez Pana Pawła Czupryna reprezentującego firmę Eko–precyzja z siedzibą
w Ustroniu przy ul. Sikorskiego 10, działającego na podstawie upoważnienia nr 38/2020
Burmistrza Sycowa z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia braku potrzeby
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu
pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Syców na lata 2021-2024 z perspektywą do roku
2028” informuję, co następuje.
Zgodnie z 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) przedmiotowy dokument
– w zależności od zawartości – może podlegać procedurze strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.
Przedłożony dokument obejmuje teren miasta i gminy Syców, gdzie zlokalizowane są
obszary chronione na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), tj. Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza
Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” i użytek ekologiczny „Storczyk”.
Jak wynika z analizy przedłożonej dokumentacji w ramach „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Syców” wyznaczono cele ochrony środowiska w zakresie: klimatu
i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pól elektromagnetycznych, gospodarowania wodami,
gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, zasobów geologicznych i gleb, zasobów
przyrodniczych oraz zagrożeń związanych z awariami. W ramach tych celów przewidziano do
realizacji określone zadania, tj. np.: modernizacja sieci gazowej i ciepłowniczej, modernizacja,
likwidacja lub wymiana konwencjonalnych źródeł ciepła, rozwój transportu rowerowego,
realizacja inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, stosowanie zabezpieczeń
przeciwhałasowych, właściwa lokalizacja, modernizacja i poprawne użytkowanie urządzeń
oraz instalacji emitujących PEM, budowa, rozbudowa i modernizacja budowli
przeciwpowodziowych, modernizacja kanalizacji deszczowej, budowa, rozbudowa
i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, monitoring jakości gleb, modernizacja i budowa

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewnienie właściwej ochrony
różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazowych w planowaniu przestrzennym,
poprawa stanu siedlisk i gatunków - wdrażanie działań ochronnych, usuwanie skutków
poważnych awarii w środowisku. Określone w projekcie dokumentu zadania mają charakter
ogólny i nie wyznaczono dla nich konkretnej lokalizacji oraz zakresu szczegółowości.
Mając na uwadze charakter wskazanych działań, ich duży stopień ogólności i skalę
możliwego oddziaływania tut. organ uznał, że realizacja planowanych w przedmiotowym
dokumencie zadań, przy wyborze właściwej lokalizacji i technologii oraz przy zachowaniu
wymogów ochrony środowiska wynikających z przepisów odrębnych, nie powinna znacząco
negatywnie wpłynąć na środowisko, w tym na środowisko przyrodnicze oraz na ww. obszary
chronione.
W związku z powyższym po zapoznaniu się z treścią przedłożonych materiałów oraz
po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie (...) wyrażam opinię, iż nie jest wymagane przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Syców na lata 2021-2024 z perspektywą do roku
2028”.
Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Agnieszka Pawliszak-Czarniecka
Naczelnik Wydziału
Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku
oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Sprawę prowadzi: Hanna Lesiewicz, tel. (71)747-93-00,
w zakresie przyrodniczym: Gabriela Kurowska, tel. (71)747-93-00.

