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Podstawy prawne  
 
 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii 

Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015–2023 wynika z przepisów ustawy z dnia        

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa

środowisko . zm.). Dodatkowo jest spełnieniem 

obowiązku prawnego wynikającego z Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych 

planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001).  

Na podstawie art. 43 ww. ustawy do Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 

2015–2023 załącza  podsumowanie z przebiegu strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko w zakresie wynikającym z art. 55 ust. 3 zawierającej  

m.in. informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione:  

 ustalenia zawarte w Prognozie Oddziaływania na Środowisko;  

 opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;  

 zgłoszone uwagi i wnioski;  

 wyniki postepowania transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało 

   przeprowadzone;  

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków  

   realizacji  dokumentu.   

Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
 
 

I. Uzgodniona została potrzeba przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Gmina Kodrąb zwróciła się do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - pismo z dnia 22.12.2015 r.              

nr GPI.7001.1.2015 oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 22.12.2015 r. nr GPI.7001.2.2015              

z prośbą o zajęcie stanowiska, co do konieczności przeprowadzenia 

strategicznego oceny odziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju 

Gminy Kodrąb na lata 2015 – 2023 oraz w przypadku braku takiego 
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obowiązku o uzgodnienie odstąpienia. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi  pismem z dnia 05.01.2016 r. znak: WOOŚ-

II.411.484.2015.AJa potwierdził konieczność przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu, z uwagi na fakt, 

iż wyznacza ona ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko.  Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Łodzi pismem z dnia 05.01.2015 r. znak: 

PWIS.NSOZNS.9022.1.24.2015.MF poinformował, iż w przedmiotowym 

postepowaniu nie biorą organy państwowej inspekcji sanitarnej (załącznik      

nr 1). 

II. W następnej kolejności zostało przeprowadzone uzgodnienie zakresu  

i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie Oddziaływania 

na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015–2023  

z Regionalnym Dyrektore  w piśmie z dnia          

08.01.2016 r. nr GPI.7001.2.2015 (załącznik 2) oraz z Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi w piśmie z dnia 24.02.2016 r., 

nr GPI.7001.5.2016 (załącznik 2). odowiska   

w Łodzi pismem z dnia 14.00.2016 r. znak: WOOŚ-II.411.9.2016.AJa uzgodnił 

zakres prognozy oddziaływania na środowisko. Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem z dnia 01.03.2016 r. znak: 

PWIS.NSOZNS.9022.1.24.2015.SK uzgodnił zakres prognozy oddziaływania 

na środowisko (załącznik 3).  

III. Sporządzona została Prognoza Oddziaływania na ka Strategii 

Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015–2023, której głównym celem była 

analiza i ocena ewentualnych skutków środowiskowych związanych  

z wdrażaniem  Strategii oraz określenie

, a także stwierdzenie, czy w należyty sposób został 

uwzględniony  

i kulturowego oraz zdrowie i życie ludzi.  

IV. Przeprowadzone zostało opiniowanie projektu dokumentu Strategii Rozwoju 

Gminy Kodrąb na lata 2015 – 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko przez Regionalnego Dyrektor   

w piśmie z dnia 29.02.2016 r., znak: WOOŚ-II.410.37.2016.AJa (załącznik 4) 

oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi     
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w piśmie z dnia 14.03.2016 r., znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.24.2015.SK 

(załącznik 4). Wynikiem procesu opiniowania było uzyskanie pozytywnej opinii 

od powyższych organów, co skutkuje brakiem konieczności wprowadzenia 

zmian do opracowanych dokumentów.  

V. Strategia wraz z  poddane zostały konsultacjom społecznym, które 

trwały od 11 lutego do 2 marca 2016 r.  o rozpoczęciu konsultacji 

(załącznik 5) zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodrąb 

http://www.kodrab.akcessnet.net, a także w wersji papierowej  

w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb,  ul. 22 lipca 7, 97-512 Kodrąb, pokój nr 12. 

Uwagi do Strategii oraz Prognozy mogły  składane poprzez wniosek 

zawierający: imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz opis wniosku: 

na piśmie poprzez osobiste złożenie w Urzędzie Gminy, ustnie do protokołu 

lub  na adres email: ugkodrab@op.pl.  

VI. Dokument Strategia Rozwoju Gminy  Kodrąb na lata 2015–2023 została 

przedłożona na Sesji Rady Gminy  Kodrąb w dniu 22 kwietnia 2016 r. 

Dokument został uchwalony – Uchwałą Nr XVII/115/16 Rady Gminy Kodrąb   

z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy  

Kodrąb na lata 2015–2023.  

Najważniejsze ustalenia wynikające z przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko  

Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko  
 
 

gospodarcze i społeczne w przypadku realizacji, jak  braku realizacji celów 

zawartych w Strategii. Wyznaczone w dokumencie cele i kierunki  

międzynarodowym, krajowym i lokalnym.  

Pogarszający się stan nawierzchni dróg oraz wzrost natężenia ruchu 

drogowego i dużego udziału pojazdów ciężkich w strukturze ruchu drogowego 

powodować będzie wzmożoną emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz wzrost 

natężenia hałasu stanowiąc potencjalne zagrożenie. Drugi problem stanowi 

pogorszenie jakości stanu powietrza w obszarach zabudowanych spowodowane 

http://www.kodrab.akcessnet.net/
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emisją powierzchniową pochodzącą z niskich emitorów odprowadzających gazowe 

produkty spalania z domowych palenisk i lokalnych kotłowni węglowych w sezonie 

grzewczym. Kolejny problem stanowi niekorzystny dla środowiska sposób rozwoju 

budowy sieci kanalizacyjnej w stosunku do wodociągowej, jak również 

niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców w tym zakresie stanowi 

potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

W odniesieniu do potencjalnego zagrożenia dla obszarów chronionych wynikającego 

z działań w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015-2023, 

należy rozważyć ewentualne konflikty między siecią NATURA 2000 oraz 

obszarowymi formami ochrony (rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu itp.), a lokalizacją nowych przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Dzięki pełnej informacji o rozmieszczeniu sieci Natura 

2000 możliwe jest uniknięcie konfliktów na etapie opracowywania szczegółowej 

lokalizacji poszczególnych inwestycji w skali regionalnej. 

Zaleca się, aby nowoprojektowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać 

na środowisko, realizowane w ramach projektu Strategii lokalizowane były poza 

obszarowymi formami ochrony, w związku, z czym konfliktowe położenie oraz 

ewentualne negatywne oddziaływanie na obszary podlegające ochronie ze względu 

na szczególne walory przyrody nie będzie występowało. 

Na terenie gminy znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki 

ustalony Uchwałą Nr XIV/237/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 

2011 r. w sprawie: Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego Nr 311, poz. 3134 ze zm.). Zgodnie z opisem obszaru przedstawionym    

w rejestrze form ochrony przyrody obszar obejmuje ochronę doliny rzeki Widawki      

z wartościowymi siedliskami i zbiorowiskami roślinnymi, ochronę koryta rzeki 

Widawki stanowiącej na znacznej przestrzeni naturalny ciek wodny; korytarz 

ekologiczny łączący dolinę Warty z doliną Pilicy. 

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb 

na lata 2015-2023, które mogą ewentualnie negatywnie oddziaływać na środowisko 

należą przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej: 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (budowa oczyszczalni ścieków             

i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin, budowa sieci wodociągowej 

Józefów-Młyńczysko oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach 

Hamborowa i Olszowiec), jak również przebudowa dróg gminnych i powiatowych. 
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Ewentualne negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można 

ograniczyć poprzez prawidłowo sporządzony projekt, uwzględniający potrzeby 

ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jak również eksploatacji oraz zakazy 

i nakazy występujące na danej obszarowej formie ochrony. 

 

Zgłoszone uwagi w wnioski w ramach konsultacji społecznych  
 
 

Mieszkańcy gminy Kodrąb mieli   

z dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015–2023 wraz              

z  Oddziaływania na . 

W ramach konsultacji społecznych nie zostały wniesione uwagi i wnioski do 

wyłożonej Prognozy Oddziaływania na  wraz ze St  Rozwoju 

Gminy Kodrąb na lata 2015–2023. 

 

Opinie właściwych organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi    
i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 
 

 

Na podstawie art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w – Strategia 

Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015–2023 wraz z  Oddziaływania na 

 zostały zaopiniowane przez: 

 

 Regionalnego Dyrektor ; 

 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 

 

Regionalny  pismem z dnia 29 lutego 

2016 r. znak: WOOŚ-II.410.37.2016.AJa w odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 

2016 r. znak: GPI.7001.3.2015 przesłane przez gminę Kodrąb zaopiniował 

pozytywnie projekt Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015 – 2023 wraz       

z prognozą oddziaływania na środowisko.  
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Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem z dnia 14 marca 

2016 r. znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.24.2015.SK w odpowiedzi na pismo z dnia       

3 marca 2016 r. znak: GPI.7001.6.2016 wydał opinię sanitarną zawierającą 

pozytywną i bez zastrzeżeń opinię pod względem wymagań higienicznych                   

i zdrowotnych dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015 – 2023 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W ocenie Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi przedłożona Prognoza 

oddziaływania na środowisko stanowiąca integralną część opiniowanego projektu  

Strategii Rozwoju Gminy  Kodrąb na lata 2015 – 2023 wykazała, że istnieje 

możliwość ograniczenia oddziaływań na środowisko spowodowanych realizacją 

założonych działań.  

Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko  
 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na 

środowisko planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo 

dnia 25 lutego 1991 roku. 

Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic, 

a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące 

powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku. Gmina Kodrąb nie jest 

położona w obszarze przygranicznym, a realizacja projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Kodrąb na lata 2015-2023 nie stworzy żadnych konsekwencji dla ewentualnych 

skutków środowiskowych, których charakter mogłyby posiadać znaczenie 

transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji  

w ramach przedmiotowej strategii ma charakter regionalny i ewentualne negatywne 

oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie prognozy 

stwierdzono, że realizacja Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015-2023 nie 

wskazuje na możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

mogącego objąć terytorium innych państw. Wobec powyższego zastrzeżeń nie 

wniósł zarówno Regionalny Dyrekto odzi, jaki i Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. 
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Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania 
monitoringu skutków realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb 
 
 

W celu wzmocnienia kontroli nad wprowadzaniem zapisów, realizowaniem 

zaplanowanych inwestycji i zmianami środowiska z tego wynikającymi, Gmina ma 

obowiązek cyklicznie oceniać i monitorować skutki realizacji postanowień projektu  

w odniesieniu do jego wpływu na środowisko. 

Proponuje się, aby wymagany monitoring skutków realizacji omawianej 

Strategii Rozwoju Gminy  Kodrąb był przeprowadzany w oparciu o wizje lokalną          

i inwentaryzację obszaru gminy. Weryfikacja istniejącego stanu wykorzystania 

terenu, eksploatacji sieci i instalacji oraz obiektów, a także opis wpływu 

przedsięwzięć na otoczenie pozwoli określić i ocenić ewentualne niekorzystne 

działania na środowisko, a także przewidzieć w jakim kierunku będą zachodzić 

dalsze zmiany w środowisku. 

Wizję terenową powinno się także wzbogacić o wiedzę z innych dostępnych 

źródeł. Jako podstawę analizy można wykorzystywać wyniki państwowego 

monitoringu środowiska przyrodniczego prowadzonego przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwowy 

Instytut Geologiczny, zapisy strategicznych dokumentów gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich oraz badania prowadzone przez zarządców infrastruktury technicznej. 

Ponadto należy wskazać, iż Wójt Gminy Kodrąb jest organem właściwym  

w większości przypadków do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

oraz posiada informacje o wydanych pozwoleniach na budowę.  

W celu stałych działań monitoringowych zostanie powołany zespół roboczy ds. 

monitoringu strategii, składający się z osób odpowiedzialnych za wdrażanie 

zaplanowanych zadań. System monitorowania i ewaluacji jest istotnym wymogiem, 

stawianym dokumentom szczebla strategicznego i ma koncentrować się na 

weryfikacji postępów we wdrażaniu oraz osiąganiu założonych celów. Gromadzenie     

i interpretacja danych dotyczących strategii pozwala na bieżące korekty działań 

komórek organizacyjnych i osób wdrażających strategię w razie wystąpienia 

nieprawidłowości. 

Monitoring wdrażania strategii służy: 
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- kontroli postępu realizacji poszczególnych projektów wyznaczonych w ramach 

poszczególnych celów strategicznych; 

- obserwacji i ocenie stanu zaawansowania konkretnych projektów 

umożliwiającej bieżącą identyfikacje trudności w ich realizacji; 

- ocenie zaangażowania komórek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za 

ich wdrażanie; 

- weryfikacji zgodności z założonymi celami; 

-  efektywności wykorzystania przeznaczonych na ich realizacje środków. 

Proponuje się, aby co dwa lata sporządzić raport z przebiegu wdrażania Strategii, 

przedstawić występujące ewentualne problemy oraz zaproponować zmiany, które 

będą podstawą do aktualizacji zapisów Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb. 

Działania i przedsięwzięcia służące realizacji celów strategicznych oceniane 

mogą być na podstawie kryteriów: skuteczności, celowości, efektywności  

i wydajności. Proponuje się, aby co dwa lata sporządzić raport z przebiegu 

wdrażania Strategii, przedstawić występujące ewentualne problemy oraz 

zaproponować zmiany, które będą podstawą do aktualizacji zapisów Strategii 

Rozwoju Gminy Kodrąb. 

Uzasadnienie wyboru wariantu przyjętego dokumentu  
 

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Kodrąb na lata 2015-2023 jest dokumentem wspomagającym tą strategię, gdyż 

wskazuje na ewentualne zagrożenia związane z brakiem jej realizacji lub niepełną 

realizacją. W przypadku opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb różne 

warianty kierunków działań i założonych celów ustanawia się na etapie tworzenia 

dokumentu, kiedy to w porozumieniu z władzami gminy dochodzi się do konsensusu 

w zakresie planowanego systemu ochrony środowiska oraz zadań. Powszechnym 

kryterium wyboru oprócz efektów ekologicznych są względy finansowe. Ważne jest, 

zatem zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, znalezienie takiego 

rozwiązania, by przy określonych środkach finansowych uzyskać optymalny efekt 

ekologiczny. Zaproponowane w projekcie dokumentu działania i zadania zmierzają 

właśnie do poprawy środowiska i zdrowia mieszkańców gminy oraz stanowią 

rozwiązania optymalne. Gmina, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, 

dokonała wyboru takich założeń, które umożliwią kształtowanie środowiska, jego 
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ochronę lub stanowią pewne metody naprawcze przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu jej stabilnego rozwoju gospodarczego. 

Reasumując na etapie opracowywania dokumentu spośród licznych założeń 

alternatywnych zostały wybrane tylko takie, których realizacja umożliwi 

zrównoważony rozwój Gminy. 

Proponowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb przedsięwzięcia mają 

pozytywny wpływ na środowisko, dlatego na etapie ich realizacji należy wybrać 

wariant (lokalizacyjny, konstrukcyjny, technologiczny bądź organizacyjny), który 

będzie w najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko. Ponadto w 

zależności od lokalnej chłonności środowiska oraz występowania obszarów 

wrażliwych w rejonie przedsięwzięcia należy rozważyć wariant alternatywny. 

Należy również pamiętać, że przedmiotowy dokument przedstawia ogólne 

propozycje przedsięwzięć i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego 

określenia rozwiązań alternatywnych dla wskazanych działań. 
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