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   Gryfino, dnia  20 grudnia 2019 r. 
 
BMP.ROŚ.602.1.2019.JC      
 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

 
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 ust. 1 i 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Burmistrz 
Miasta i Gminy Gryfino 

 
podaje do publicznej widomości informację 

 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino na lata 2020-2023                      
z perspektywą na lata 2024-2027”. 

 
Uzasadnienie 

 
Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 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 2018 r., poz. 2081 ze zm.) organ opracowujący projekt 
dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja 
postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko oraz                        
w przypadku, gdy analizowany dokument dotyczy niewielkich modyfikacji przyjętych już dokumentów 
lub obszarów w granicach jednej gminy. Biorąc pod uwagę, że niniejszy  projekt dotyczy obszaru 
zlokalizowanego  w granicach administracyjnych gminy Gryfino, jego założenia mają na celu poprawę 
stanu środowiska w gminie, a nie jego zniszczenie, należy stwierdzić, że przedmiotowy projekt 
dokumentu spełnia przesłanki zawarte w art. 48 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ, czyli dotyczy obszaru jednej 
gminy, a ponadto z założenia realizacja jego ustaleń nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko. 

Zgodnie z art. 46 ust. 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 2018 r., poz. 2081 ze zm.) przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wymagają projekty: 
- koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii 
rozwoju regionalnego; 
- polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 
turystyki i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, 
wyznaczających ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 
- projekty polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione powyżej, których 
realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one 
bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. 

Biorąc pod uwagę charakter działań przewidywanych do zrealizowania w ramach Programu 
Ochrony Środowiska stwierdzono, że dokument ten spełnia normę zawarta w art. 46 ust. 1 pkt 2 ww. 
ustawy, gdyż może wyznaczać ramy dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, w tym działania dotyczące: ,,budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej                             
z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych", czy ,,modernizacji mazutowni                           
w Elektrowni Dolna Odra". 

Po otrzymaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie                 
o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
wyrażonego w piśmie znak: WOPN-OS.410.200.2019.MP z dnia 26.09.2019 r., oraz uzgodnienia  
Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o braku 
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wyrażonego                   
w piśmie znak: NZNS.7040.1.77.2019 z dnia 30.09.2019 r.,  odstąpiłem od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla 
Gminy Gryfino na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”. 
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Ponadto, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 t.j.), oraz zgodnie z art. 30 w związku z art. 39 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 2018 r., poz. 2081 t.j.), 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podał w dniu 24.10.2019 r. do publicznej wiadomości informację              
o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino na 
lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027” oraz o  możliwości zgłaszania uwag i wniosków do 
ww. dokumentu. W terminie do dnia 14.11.2019 r. nie wpłynęły do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego Programu Ochrony Środowiska. 

W dniu 19.12.2019 r. uzyskano pozytywną opinię Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 
2024-2027”, wyrażoną w uchwale nr 20/2019 z dnia 19.12.2019 r. 

Przy rozważaniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze 
zm.) , a mianowicie: 

a) charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie - Program ten to 
dokument ogólny, utworzony w celu poprawy stanu środowiska oraz wdrażania zasad jego ochrony. 
Jest to kompleksowy program dotyczący kwestii przyrodniczych i infrastrukturalnych, który zawiera  
w sobie zbiorcze zagadnienia z zakresu energetyki, transportu, gospodarki wodnej, gospodarki 
odpadami, leśnictwa, rolnictwa, turystyki i wykorzystania terenu. Część z zadań inwestycyjnych 
przewidzianych do realizacji jak: budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem 
istniejących odcinków linii kolejowych, czy modernizacja mazutowni w Elektrowni Dolna Odra, zalicza 
się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak istotnym jest, iż 
zadania te są juz realizowane i przeszły osobne postępowania dotyczące oceny oddziaływania na 
środowisko; 

b) rodzaj i skale oddziaływania na środowisko - biorąc pod uwagę charakter przewidywanych 
działań oraz fakt, że ich realizacja będzie rozłożona w czasie (do 2027 r.) i przestrzeni można założyć, 
że nie wystąpią trwale i znacząco negatywne oddziaływania na środowisko. Do przedsięwzięć 
realizowanych w ramach Programu, które mogą okresowo negatywnie oddziaływać na środowisko 
(głównie na etapie budowy), należą przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej 
(rozwój linii kolejowej) i elektroenergetycznej (modernizacja elementów infrastrukturalnych 
Elektrowni Dolna Odra). Należy wziąć jednak pod uwagę, że ustalenia przedmiotowego projektu 
dokumentu w dłuższej perspektywie mają przyczynić się do poprawy stanu środowiska; 

c) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko - w granicach terenu gminy 
Gryfino znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody, takie jak: obszary Natura 2000 - Dolna Odra 
PLH320037, Wzgórza Bukowe PLH320020, Ostoja Wełtyńska PLH320069 i Dolina Tywy PLH320050, 
obszary Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 i Jeziora Wełtyńskie PLB320018, rezerwat 
przyrody ,,Kanał Kwiatowy", Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry wraz z otuliną oraz Szczeciński 
Park Krajobrazowy ,,Puszcza Bukowa" wraz z otuliną, zespół przyrodniczo - krajobrazowy ,,Wełtyń", 
użytki ekologiczne, jak również liczne stanowiska gatunków zwierząt, roślin i grzybów chronionych             
i siedliska przyrodnicze. Istotnym jednak jest, iż z uwagi na ogólny sposób formułowania ustaleń 
dotyczących planowanych kierunków działań, bez wskazania ich zakresu, szczegółowej lokalizacji,              
w tym położenia względem cennych obiektów przyrodniczych, stwierdza się, iż w niniejszym projekcie 
brak jest danych, które wskazywałyby, że realizacja jego ustaleń spowoduje znaczące oddziaływanie 
na obiekty chronione. Należy mieć także na względzie, że jest to dokument o charakterze 
strategicznym, który nie przesądza o technologii stosowanej w trakcie realizacji inwestycji, a potem 
ich funkcjonowaniu, a także fakt, iż jak już wcześniej wspomniano działania inwestycyjne, stanowiące 
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, już realizowane przechodziły odrębne 
procedury określające ich wpływ na środowiska, a także ustalające warunki prowadzenia prac. 

 
Z up. Burmistrza 
Z-ca Burmistrza 
Tomasz Miler 

 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Strony za pośrednictwem obwieszczenia (na stronie internetowej BIP UMiG w Gryfinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy 
ul. 1 Maja 16 w Gryfinie) 
2. BMP.ROŚ. - aa 


