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Pani
Joanna Hałat
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ul. św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica

Dotyczy: strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii 
Rozwoju Gminy Pałecznica 2030”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 września 2022 r., (data wpływu do RDOŚ: 07.09.2022 r.), 
uzupełniony pismem z dnia 5 października 2022 r. (data wpływu do RDOŚ: 05.10.2022 r.) 
w sprawie uzgodnienia na podstawie przepisów art. 48 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 2022 r., poz. 1029 ze zm.; 
dalej jako uuoś) odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica 2030”,  przekazuję 
poniższe stanowisko.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 uuoś, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko (sooś) wymaga m.in. projekt strategii rozwoju wyznaczający ramy dla późniejszej 
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  Art. 48 ust. 1 uuoś 
wskazuje, że organ opracowujący projekt dokumentu będącego jednym z dokumentów 
wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 lub projekt zmiany takiego dokumentu, może odstąpić 
od przeprowadzenia sooś po uzgodnieniu z właściwymi organami (art. 57 i 58 uuoś). 
Odstąpienie od takiej oceny może dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy realizacja postanowień 
dokumentu, bądź jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym 
na obszary Natura 2000. Ponadto spełnione muszą być warunki wynikające z art. 48 ust. 3 (dla 
projektów nowych dokumentów) lub art. 48 ust. 4 (dla projektów zmian dokumentów). 

Rozpatrywana „Strategia Rozwoju Gminy Pałecznica 2030” (dalej Strategia) jest 
opracowaniem definiującym kluczowe cele rozwojowe i kierunki działań w perspektywie do 
2030 r., w obszarach społecznym, gospodarczym, przestrzennym i ekologicznym na terenie 
gminy Pałecznica. 
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Jak czytamy w piśmie z 5 października 2022 r.: „W ramach zadań ujętych w dokumencie, 
znajdować się będą przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Strategia 
nie wskazuje jednak konkretnych zadań (przedsięwzięć) do realizacji, ich dokładnej lokalizacji 
czy sposobu realizacji, a jedynie nakreśla kierunki działań, umożliwiające rozwój gminy 
w rozpatrywanych aspektach”. Jednocześnie w piśmie tym podano: „Ze względu na ogólny 
charakter opracowania (zadania nie zostały uszczegółowione), dokument nie wyznacza ram 
dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. 

Należy podkreślić, że obecnie dokument planowane działania (w założeniu 
inwestycyjne/infrastrukturalne) przedstawia hasłowo, przykładowo: kierunek działania: 
„Odnawialne źródła energii (m.in. energia słoneczna, wiatrowa, biogazowa, odwierty 
geotermalne, inne technologie)” lub „Budowa/rozbudowa systemu kanalizacji (m.in. sieć, 
oczyszczalnie, przepompownie - rozbudowa, modernizacja, optymalizacja eksploatacji)”.  
Działania te nie stanowią zamkniętego katalogu przez co mogą być bardzo szeroko 
intepretowane. Również w odniesieniu do kierunków działań „miękkich” tj. takich których 
realizacja nie będzie wymagać bezpośredniej ingerencji w środowisko, Strategia wykazuje 
znaczny stopień ogólności.  

Obecnie nie można jednoznacznie wskazać, które z wyznaczonych kierunków działań będą  
w przyszłości już jako projekty kwalifikowały się jako przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko. Zatem również w ocenie tutejszego organu przedmiotowa 
Strategia nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, tym samym nie spełnia ona warunku kwalifikującego do 
przeprowadzenia sooś w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 uuoś. W takiej sytuacji nie będą miały 
zastosowania przepisy art. 48 ust. 1 uuoś, mówiące o odstąpieniu od sooś.

Projekt dokumentu, który nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko mógłby, w uzasadnionych przypadkach, 
wymagać przeprowadzenia sooś w związku z przepisami art. 46 ust. 1 pkt 3 (znaczące 
oddziaływanie na obszar Natura 2000) lub art. 47 uuoś (znaczące oddziaływanie na 
środowisko). 

W odniesieniu do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica 2030” nie zachodzi ryzyko 
znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, gdyż ani na terenie gminy ani 
w bezpośrednim sąsiedztwie jej granic nie wyznaczono takich obszarów chronionych. 

Jak podkreślono w uzasadnieniu wniosku działania zawarte w aktualizowanym dokumencie 
mają na celu dbałość o przestrzeń oraz środowisko. Wśród kierunków o charakterze 
organizacyjnym przewidziano m.in. ochronę zasobów przyrodniczych, różnorodności 
biologicznej, utworzenie obszaru chronionego krajobrazu/parku krajobrazowego. 
Obecnie natomiast dokument nie dostarcza żadnych szczegółowych informacji w tym zakresie 
(np. o proponowanym obszarze do objęcia ochroną). W Strategii zawarto także rekomendacje 
i zasady w zakresie polityki przestrzennej gminy, gdzie wskazano m.in. na:  „zapewnienie 
właściwej ochrony zasobów środowiskowych (zbiornik wód podziemnych)”  oraz „ochronę 
terenów cennych przyrodniczo (np. lasy, zadrzewienia śródpolne, cieki i zbiorniki wodne), 
krajobrazowo, kulturowo, społecznie”. 
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Analiza przedłożonych informacji o uwarunkowaniach, o których mowa art. 49 uuoś, 
uzupełnionych pismem z 5 października br., wykazała, że realizacja postanowień projektu 
aktualizacji Strategii nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko. 

Mając na względzie powyższe ustalenia w ocenie tutejszego organu projekt aktualizacji 
„Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica 2030” nie jest dokumentem wymagającym 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w myśl przepisów uuoś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
                              w Krakowie

               mgr Rafał Rostecki
                   /podpis elektroniczny/

Otrzymują:
1) Adresat
2) OO.MaS. aa

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków 

tel: 12 61 98 120

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod.krakow@rdos.gov.pl

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  wydania opinii/uzgodnienia w ramach strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c),  e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r.  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

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

4. dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,

- podmiotom serwisującym i obsługującym nasze systemy informatyczne

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska tj. – wieczyście;

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

7. obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia 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.

8. administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

mailto:iod.krakow@rdos.gov.pl
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                                                                           Kraków, dnia 26 września 2022 r.
 NS.9022.10.92.2022

Pan 
Marcin Gaweł
Wójt Gminy Pałecznica

ul. Św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica

                                                                 

Dotyczy: odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu „Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica 2030”

W dniu 8 września 2022 r. do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego wpłynął wniosek pani Joanny Hałat – Zastępcy Wójta Gminy Pałecznica, 
w sprawie uzgodnienia odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Strategii Rozwoju 
Gminy Pałecznica 2030”. Tutejszy Inspektor po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją 
stwierdza, że dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica 
2030”, nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 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 jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), 
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
w przypadku projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, może dotyczyć 
wyłącznie projektu dokumentu dotyczącego obszaru w granicach jednej gminy.

Przedmiotowy dokument dotyczy terenu jednej gminy i stanowi aktualizację „Strategii  
Rozwoju Gminy Pałecznica na lata 2015 – 2023”. Przeanalizowane w nim zostały kluczowe 
problemy i wyzwania zidentyfikowane w ostatnich latach na obszarze gminy. W oparciu 
o dane statystyczne opracowana została także diagnoza stanu gminy. Na tej podstawie 
przygotowany został projekt strategii rozwoju składający się z trzech części: diagnostycznej, 
strategicznej i wdrożeniowej. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji projekt ten wyznacza 
ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

https://www.gov.pl/web/wsse-krakow
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Strategia Rozwoju Gminy - Pałecznica 2030 (SRGP 2030) wyznacza średniookresowe cele 
rozwojowe samorządu lokalnego. Przedmiotowy dokument definiuje kluczowe cele i kierunki 
działania na terenie Gminy Pałecznica w perspektywie do 2030 r., w obszarach: społecznym, 
gospodarczym, przestrzennym i ekologicznym. Realizacja tych celów i wdrożenie większości 
kierunków działań jest zadaniem samorządu lokalnego i jego jednostek, jednak 
w części z nich samorząd pełnić będzie rolę inicjatora lub koordynatora. Wszystkie 
działania realizowane będą na terenie Gminy Pałecznica, co równocześnie ogranicza 
prawdopodobieństwo oddziaływań transgranicznych. 

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w ramach zadań ujętych w dokumencie, znajdować 
się będą przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Strategia nie 
wskazuje jednak konkretnych działań, ich dokładnej lokalizacji czy sposobu realizacji, 
a jedynie nakreśla kierunki tych działań, umożliwiające rozwój gminy w rozpatrywanych 
aspektach. Dla przedsięwzięć tych zostanie przeprowadzona oddzielna procedura oceny 
oddziaływania na środowisko.
W ramach dokumentu przewidziano realizację m.in. następujących zadań: budowa, 
rozbudowa, modernizacja infrastruktury społecznej (wielofunkcyjny stadion sportowy, park 
rekreacyjny dla młodzieży, ścieżki i infrastruktura rekreacyjno-turystyczna, mieszkanie 
chronione/lokal komunalny, żłobki, przedszkola); budowa, modernizacja, remonty: dróg, 
parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego, ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, 
małej infrastruktury publicznej itp.; rozwój systemów zarządzania energią w skali: urządzeń, 
instalacji, budynków, gminy, klastra/spółdzielni energetycznej oraz modernizacja 
infrastruktury publicznej uwzględniająca zarządzanie energią; instalacje wykorzystujące  
odnawialne źródła energii (m.in. energia słoneczna, wiatrowa, biogazowa, odwierty 
geotermalne, inne technologie); głęboka termomodernizacja budynków, budownictwo 
pasywne i niskoenergetyczne; budowanie świadomości klimatycznej - edukacja w zakresie 
dekarbonizacji, efektywności energetycznej i ochrony środowiska; budowa/rozbudowa 
systemu kanalizacji (m.in. sieć, oczyszczalnie, przepompownie - rozbudowa, modernizacja, 
optymalizacja eksploatacji); rozwój infrastruktury wodociągowej (m.in. ujęcie wody, 
przepompownie, sieć - rozbudowa, modernizacja, optymalizacja eksploatacji). 

Jak wynika z zapisów Strategii, rozwój systemów i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, musi 
nadrzędnie zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zbiornika wód podziemnych, w którego 
strefach ochronnych znajduje się znaczna część obszaru Gminy. 

W związku z założeniem zrównoważonego rozwoju gminy Pałecznica, działania zawarte 
w dokumencie Strategii, mają na celu dbałość o przestrzeń i środowisko, nie będą zatem 
stanowić zagrożenia dla środowiska oraz nie spowodują wystąpienia ryzyka dla zdrowia 
i życia ludzi. Nie przewiduje się również oddziaływań transgranicznych. Podczas realizacji 
niektórych inwestycji może wystąpić niekorzystne oddziaływanie na mieszkańców, związane 
z prowadzonymi pracami remontowo-budowlanymi. Będzie to jednak oddziaływanie 
krótkotrwałe i odwracalne, które ustąpi po zakończeniu robót. Realizacja zadań 



stronastrona  33  zz  33

w perspektywie wieloletniej przyczyni się do poprawy jakości środowiska. Należy podkreślić, 
ze w przypadku ewentualnej późniejszej realizacji zadań, które mogły by potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, powinna zostać przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania na środowisko, w trybie 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. Analizy, w ramach tego postępowania, stanowić 
powinny podstawę o podjęciu decyzji o dopuszczalności realizacji danych zadań. Ponadto 
działania zawarte w dokumencie wskazują bezpośrednie powiązania z dokumentami 
strategicznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz 
powiązania z dokumentami operacyjnymi (wykonawczymi).

Z uwagi na generalny charakter projektu Strategii, można założyć, ze realizacja planowanych 
kierunków działań docelowo, powinna wpłynąć na poprawę jakości środowiska Gminy oraz 
jakości życia mieszkańców. Zakłada się, ze głównym efektem wdrażania Strategii powinien 
być zrównoważony rozwój gminy osiągany dzięki współpracy ludzi, sprawnemu 
gospodarowaniu oraz dbałości o przestrzeń i środowisko.

W związku z powyższym Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uznał, 
że dla ww. dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 

                                           

                                     

Załącznik: 
Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych

Ref. spr. mgr inż. D. Dudzic, tel.: 12 25 49 455

Z up. Małopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

mgr Daniel Cyz
Kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego

Dokument podpisany elektronicznie


