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Dotyczy: odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla dokumentu pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Bolesławiec” – pismo z dnia 23 września 2020 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 września 2020 r., data wpływu do Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu dnia 24 września 2020 r.), firmy Ecovidi Piotr 
Stańczuk z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 1, pok. 303, 31-429 Kraków, pełnomocnik Wójta 
Gminy Bolesławiec z siedzibą przy ul. Teatralnej 1a, 59-700 Bolesławiec w sprawie 
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
dokumentu pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec”, 
informuję, że Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nie 
jest organem właściwym w sprawie wyrażania opinii odnośnie odstąpienia od potrzeby 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu 
dokumentu. 
Zgodnie z zapisem w art. 48 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 [Uooś] (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), 
organy inspekcji sanitarnej uczestniczą w uzgadnianiu odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów dokumentów, o których mowa          
w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy Uooś. Organ administracji opracowujący projekt 
programu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. 
ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli 
uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania 
na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie 
modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów 
dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. Z treści przekazanych materiałów wynika, 
że przedmiotowy dokument należy do grupy projektów innych niż wymienione w art. 46 ust. 
1 i 2 ww. ustawy Uooś, gdyż „nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. W związku z powyższym uzgodnienia, co 
do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla przekazanego projektu dokumentu należy dokonać z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska. Zgodnie z zapisem w art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Uooś,               
w przypadku projektów dokumentów innych niż wymienione w art. 46, przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, jeżeli organ 
opracowujący projekt dokumentu w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa             
w art. 57 (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska) stwierdzi, że wyznaczają one ramy 
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub 
że realizacja postanowień danego dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na 
środowisko. Zgodnie z zapisem w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.,                      
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Uooś] (Dz. U. z 2020 r., poz. 283     
z późn. zm.), organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach opiniowania         
i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest:



1) Główny Inspektor Sanitarny - w przypadku dokumentów opracowywanych i zmienianych 
przez naczelne lub centralne organy administracji rządowej;
2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - w przypadku dokumentów innych niż 
wymienione w pkt 1 i 3;
3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny - w przypadku miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin.
W związku z powyższym uzgodnienia, co do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego projektu dokumentu 
należy dokonać z organem wymienionym w art. 57 ustawy z dnia 3 października 2008r.                     
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska.
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