WÓJT GMINY MANOWO
Manowo, dnia 20 czerwca 2018 r.
OŚ.602.2.2018.MOŚ

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Manowo

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 – 2021,
z perspektywą do 2025 r
Na podstawie art. 48 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 (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze
zm.), Wójt Gminy Manowo informuje o:
odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 – 2021,
z perspektywą do 2025 r.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 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 (Dz. U. 2017, poz.
1405 ze zm.) organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z
właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego
dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na
środowisko, a projekt
dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.
W związku z powyższym Wójt Gminy Manowo wystąpił z wnioskiem do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wyrażenie zgody na
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata
2018 – 2021, z perspektywą do 2025 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uzgodnili możliwość odstąpienia od
strategicznej oceny oddziaływania projekt na środowisko. Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał pozytywne uzgodnienie opinią nr
NZNS.7040.1.35.2018 z dnia 14 czerwca 2018r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Szczecinie uzgodnieniem nr WOPN-OS.410.122.2018.AM z dnia 18
czerwca 2018 r. także pozytywnie odniósł się do możliwości odstąpienia od
strategicznej oceny.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 wskazanej ustawy odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga uzasadnienia
zawierającego wskazania uwarunkowań możliwości odstąpienia od strategicznej
oceny, o których mowa w art. 49 tejże ustawy.
Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko organ wziął 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 2017 r., poz. 1405 ze zm.), a mianowicie:
a) charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie, w tym stopień, w
jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu
do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć:
- przedmiotowy dokument ma charakter programowy i wyznacza cele oraz kierunki
działań przewidziane do realizacji na terenie gminy Manowo w zakresie
strategicznego zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska. W analizowanym
dokumencie opisano stan środowiska oraz zidentyfikowano główne źródła i czynniki
zagrożeń dla poszczególnych elementów środowiska na terenie gminy Manowo, co
posłużyło do ustalenia głównych celów i kierunków działań służących poprawie
jakości środowiska, zbieżnych z powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi
dokumentami związanymi z ochroną środowiska;
- głównym celem opracowania przedmiotowego dokumentu są działania w
następujących obszarach interwencji: ochrona klimatu i jakość powietrza, zagrożenia
hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodnościekowa, gleby, zasoby geologiczne, gospodarka odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenie poważnymi awariami;
- działania przewidziane do realizacji dotyczą m.in. wykorzystania odnawialnych
źródeł energii, termomodernizacji budynków, modernizacji dróg, budowy nowych
dróg i ścieżek rowerowych, budowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
budowy oczyszczalni ścieków, rekultywacji jezior, rekultywacji gleb, likwidacji dzikich
wysypisk śmieci, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,
utrzymania pomników przyrody, prowadzenia kampanii edukacyjnych;
- analizowany projekt dokumentu nie wskazuje konkretnych lokalizacji inwestycji i ich
technologii, a zaplanowane w harmonogramie do realizacji przedsięwzięcia, które
będą kwalifikowały się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (np. budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa dróg) mogą wymagać
przeprowadzenia indywidualnych postępowań administracyjnych mających na celu
określenie warunków ich realizacji. Wszelkie działania podejmowane w ramach
„Programu…” będą musiały być realizowane w poszanowaniu zasad ochrony
środowiska i przyrody;
b) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko - biorąc pod uwagę charakter
przewidywanych działań można stwierdzić, że ich realizacja nie powinna
spowodować wystąpienia trwałych i znacząco negatywnych oddziaływań 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 drogowej (przebudowa
dróg, rozbudowa i modernizacja ścieżek rowerowych) oraz w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Negatywne
oddziaływanie ww. inwestycji na środowisko można będzie jednak ograniczyć
poprzez przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni dobór rozwiązań
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ skala wywołanych przez
nie oddziaływań środowiskowych, zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych
uwarunkowań i zastosowanych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na
środowisko. Należy wziąć także pod uwagę, że ustalenia przedmiotowego projektu
dokumentu w dłuższej perspektywie przyczynią się do poprawy stanu środowiska;
c) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w tym obszary
podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym oraz formy ochrony
przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2018 r., poz. 142 ze zm.) – z uwagi na ogólny sposób formułowania ustaleń
dotyczących planowanych kierunków działań, bez wskazania ich zakresu,
szczegółowej lokalizacji, w tym położenia względem obszarów chronionych,
stwierdza się, iż w analizowanym dokumencie brak jest danych, które wskazywałyby,
że realizacja jego ustaleń spowoduje znaczące oddziaływanie na obszary chronione.
Należy mieć także na względzie, że jest to dokument o charakterze strategicznym,
który nie przesądza o technologii stosowanej w trakcie realizacji inwestycji, a także
oddziaływaniu inwestycji na etapie ich funkcjonowania. Dokładne określenie
oddziaływania poszczególnych działań inwestycyjnych przewidzianych do
zrealizowania w ramach przedmiotowego dokumentu, będzie można ocenić dopiero
w oparciu o konkretne dane projektowe i lokalizacyjne na etapie procedury oceny
oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 dla konkretnych przedsięwzięć.
Działania inwestycyjne prowadzone na terenach objętych formami ochrony przyrody
(w tym w granicach obszarów Natura 2000) będą musiały być prowadzone w sposób,
który nie będzie wpływał znacząco negatywnie na cele i przedmioty ich ochrony.
Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej cytowanej
ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla ww. projektu dokumentu.

Wójt Gminy Manowo
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