
  
 
 

REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

WE WROCŁAWIU 
 

AL. JANA MATEJKI 6 
50–333 WROCŁAW 

 

 
 

Wrocław, dnia 31 maja 2021 r. 

WSI.410.2.50.2021.HL 

Pani 
Katarzyna Helińska  
Terra Legis Katarzyna Helińska 

     ul. Maczka 6/36  
71-050 Szczecin 

  -ePUAP- 
 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 kwietnia 2020 r. (data wpływu: 3 maja  

2021 r.), złożony przez Panią Katarzynę Helińską (reprezentującą firmę Terra Legis Katarzyna 

Helińska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Maczka 6/36), działającą na podstawie 

pełnomocnictwa Wójta Gminy Bolesławiec znak: OŚ.271.02.2021.08 z dnia 18 lutego 2021 r., 

w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec 

na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” 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 2021 r., poz. 247 ze zm.) przedmiotowy dokument 

– w zależności od zawartości – może podlegać procedurze strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. 

Projekt dokumentu dotyczy terenów położonych w granicach gminy Bolesławiec. 

W granicach opracowania występują 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.: obszary mające znaczenie 

dla Wspólnoty: Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049, Wrzosowiska Przemkowskie 

PLH020015, Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 oraz obszar Specjalnej 

Ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005. 

Głównym celem projektu dokumentu jest realizacja przez jednostki samorządu 

terytorialnego polityki ochrony środowiska. Stanowi ona podstawę funkcjonowania systemu 

zarządzania środowiskiem w gminie Bolesławiec łączącą wszystkie działania i dokumenty 

dotyczące ochrony środowiska oraz przyrody.  

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024  

z perspektywą do 2028 roku” jest dokumentem wyznaczającym cele ochrony środowiska  

w 10 obszarach interwencji. Cele te będą realizowane poprzez wyznaczone  

zadania, polegające m.in.: na modernizacji systemów grzewczych (wymiana źródeł ciepła, 
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działania wspierające montaż indywidualnych instalacji OZE – pompy ciepła, panele 

fotowoltaiczne na budynkach), wymianie oświetlenia, budowie i przebudowie dróg, ścieżek 

rowerowych i chodników oraz modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji, budowie 

hydroforni, utrzymaniu cieków i wałów przeciwpowodziowych, organizacji systemu gospodarki 

odpadami, ochronie zadrzewień, planowaniu wycinki drzew, usuwaniu azbestu. Projekt 

przewiduje również działania polegające na edukacji mieszkańców oraz opracowywaniu 

dokumentacji, kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz podnoszenie 

świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego gospodarowania energią. 

Przedłożony dokument ma przyczyniać się do poprawy i jakości środowiska przez co pozwoli 

na kształtowanie polityki ochrony środowiska gminy w sposób uporządkowany i dostosowany 

do warunków lokalnych, a przy tym zmniejszeniu ulegnie emisyjność gospodarki. Pomimo, że 

w projekcie dokumentu wskazano przedsięwzięcia polegające m.in. na rozbudowie kanalizacji, 

wodociągów, modernizacji dróg - są to działania mające służyć ochronie środowiska, w tym 

wypadku wyeliminowaniu niekontrolowanego zrzutu ścieków, racjonalnemu korzystaniu  

z wód, czy ochronie powietrza, a co za tym idzie ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do wód 

powierzchniowych oraz podziemnych. 

Niektóre z planowanych zadań w przedmiotowym dokumencie mogą być zaliczane do 

grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...).  

Niemniej jednak proponowane w projekcie dokumentu działania mają charakter ogólny, 

koncepcyjny – przedmiotowy projekt nie wyznacza konkretnej lokalizacji poszczególnych 

inwestycji, zakresu i skali działań, czy też parametrów technicznych poszczególnych 

inwestycji. 

Mając zatem na uwadze charakter planowanych działań i skalę możliwego 

oddziaływania można uznać, że realizacja zadań przedstawionych w przedmiotowym 

projekcie, przy wyborze właściwej lokalizacji i technologii oraz zachowaniu wymogów ochrony 

środowiska wynikających z przepisów odrębnych, nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć 

na środowisko, w tym na poszczególne komponenty środowiska 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 Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”. 
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