
Strona 1 z 4 

Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Siennica 
 
 
 
Podstawą prawną do sporządzenia niniejszego dokumentu jest art. 55 ust. 3 i art. 42 
pkt 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. z 2013 r. poz. 1235). 
 
 
1. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 
  
Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica została opracowana zgodnie z: 
1) ustawą 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 2013 r. poz. 1235); 

2) zakresem i stopniem szczegółowości uzgodnionym przez: 
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – uzgodnienie 

znak: WOOŚ-I.411.347.2011.JD z dnia 18.11.2011 r. w zakresie dotyczącym 
uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w 
prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica. 

• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim 
– opinia sanitarna znak: ZNS-711-32/11 z dnia 28.10.2011 r. w sprawie określenia 
zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica. 

 
 
Dokument analizuje i ocenia projekt Studium z punktu widzenia funkcjonowania i 
ochrony środowiska naturalnego, w tym obszarów ochronnych Sieci Natura 2000. 
Prognoza zawiera część tekstową i rysunek w skali 1:10000, obejmujący obszar 
ustaleń Studium. 

Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania 
Studium na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać 
będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. 
Zapisy zawarte w Studium pośrednio realizują cele środowiskowe ujęte w krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych dokumentach dotyczących szeroko pojmowanej 
problematyki ochrony środowiska i zachowania równowagi ekologicznej. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 
opracowaniem o charakterze strategicznym określającym ogólnie planowane 
działania zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczo-przestrzennego gminy 
Siennica.  
Zapisy w nim zawarte muszą minimalizować możliwość powstawania konfliktów 
społecznych, a także być zgodne z zadami zrównoważonego rozwoju. 
Na podstawie dokonanej oceny stanu środowiska na badanym terenie, 
zdefiniowano główne problemy w zakresie ochrony środowiska. 
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Do najważniejszych potencjalnie negatywnych oddziaływań ustaleń Studium na 
zasoby środowiska w gminie Siennica wymienić można m.in.: 
– nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe, zbiorniki 

retencyjne), 
– pogorszenie jakości powietrza (w przypadku modernizacji i budowy nowych 

dróg), 
– podwyższenie poziomu hałasu (np.: inwestycje drogowe, oczyszczalnie ścieków), 
– zmiany reżimu wodnego i stosunków wodnych (zbiornik retencyjne, obiekty 

ochrony przeciwpowodziowej), 
– presja zabudowy letniskowej i rekreacyjnej na atrakcyjne i cenne dla całości, 

tereny przyrodnicze, 
– przerwanie ciągłości wzajemnie powiązanych i oddziałujących na siebie 

systemów ekologicznych, głównie obniżeń dolinnych rzek. 

Ze względu na brak szczegółów, co do sposobu realizacji poszczególnych zadań w 
Prognozie zidentyfikowano tylko kierunki tych oddziaływań. Oddziaływania te mogą 
być także znacznie ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą 
realizację oraz użytkowanie inwestycji. W przypadku realizacji zaplanowanych 
inwestycji na terenach cennych przyrodniczo, należy szczegółowo rozważyć 
wszystkie oddziaływania.  

Zapisy Studium dopuszczają realizację wszelkich inwestycji i związanych z tym 
działań do obszarów położonych poza Obszarami Sieci Natura 2000, a głownie 
poza obszarami, na których stwierdzono występowanie cennych naturowych siedlisk 
przyrodniczych. 
Na skutek tego, że większość proponowanych przedsięwzięć ma pozytywny wpływ 
na środowisko, nie ma więc potrzeby i praktycznego uzasadnienia przedstawiania 
rozwiązań alternatywnych do pożądanych społecznie inwestycji i działań.  
Zaniechanie realizacji zaplanowanych w Studium zadań prowadzić będzie do 
pogorszenia się stanu środowiska oraz jakości życia mieszkańców. Przeprowadzona 
analiza i ocena wszystkich zapisów i zamierzeń zawartych w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, pozwala na 
stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, 
zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, 
a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych. Przyczyni się 
tez do poprawy jakości zamieszkiwania w gminie Siennica. 
 
 
2. Opinie właściwych organów 
 
Właściwymi organami, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
o której wyżej mowa, są: 
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, 
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim.  
 
Opiniowanie przebiegało w sposób następujący: 
W dniu 07.11.2012 r. Wójt Gminy Siennica skierował do obu ww. organów projekt 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Siennica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 21.02.2013 r. 
(znak: WOOŚ-I.410.702.2012.ARM) zaopiniował pozytywnie przedstawione 
dokumenty, nie wnosząc uwag.  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim pismem z dnia 
03.12.2012 r. (znak: ZN.4501.31.2012) wydał opinię sanitarną, opiniując pozytywnie 
przedstawione dokumenty, nie wnosząc uwag. 
 
 
 
3. Zgłoszone uwagi i wnioski 
 
Zgodnie z ustawą 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. z 2013 r. poz. 1235) została 
przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
przedmiotowego studium. 
Społeczeństwo gminy Siennica miało możliwość zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy. 
W tej sprawie w prasie lokalnej („Nowy Dzwon” Nr 42, 20,10,2011 r.), na tablicy 
ogłoszeń UG Siennica (17.10.2011 r.) oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy 
Siennica (20.10.2011 r.) oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Siennica 
(21.10.2011 .r.) zostało zamieszczone obwieszczenie. W ustawowym terminie co 
najmniej 21 dni licząc od ukazania się obwieszczenia nie wpłynęły żadne uwagi i 
wnioski w przedmiotowej sprawie. 
Społeczeństwo gminy Siennica uzyskało możliwość zapoznania się z dokumentami: 
projektem studium oraz prognozą oddziaływania na środowisko, w trakcie 
dwukrotnego wyłożenia do publicznego wglądu. W tej sprawie Wójt Gminy Siennica 
wystosował obwieszczenie o terminie wyłożenia dokumentów do publicznego 
wglądu w dniach od 14.03.2013 r. do 25.04.2013 r. i trybie składania uwag i wniosków. 
Obwieszczenie ukazało się w prasie lokalnej („Co Słychać?” Nr 9, 27.02.2013 r.), na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Siennica (25.02.2013 r.) oraz tablicy 
ogłoszeń UG Siennica (27.02.2013 r.) oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy 
Siennica (27.02.2013 r.). W czasie wyłożenia, w dniu 10.04.2013 r. odbyła się dyskusja 
publiczna. W trakcie wyłożenia i w terminie ustawowym wpłynęła jedna uwaga 
dotycząca wprowadzenia do prognozy oddziaływania na środowisko informacji w 
zakresie zagospodarowania złóż kopalin, sposobu zabezpieczenia środowiska i 
kierunku rekultywacji. Uwaga została uwzględniona (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 
Nr OK.0050.35.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 czerwca 2013 r.) 
Następnie, Wójt Gminy Siennica wystosował obwieszczenie o terminie ponownego 
wyłożenia (w ograniczonym zakresie) dokumentów do publicznego wglądu w 
dniach od 20.03.2014 r. do 02.05.2014 r. i trybie składania uwag i wniosków. 
Obwieszczenie ukazało się w prasie lokalnej („Co Słychać?” Nr 10, 05.03.2014 r.), na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Siennica (05.03.2014r.) oraz tablicy ogłoszeń 
UG Siennica (05.03.2014 r.) oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Siennica (05.03.2014 r.). 
W czasie wyłożenia, w dniu 01.04.2014 r. odbyła się dyskusja publiczna. W trakcie 
wyłożenia i w terminie ustawowym nie wpłynęły wnioski ani uwagi. 
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4. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko 
 
 
Gmina Siennica nie jest położona w obszarze przygranicznym, a realizacja ustaleń 
Studium nie powoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków 
środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. 
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji ma charakter regionalny i 
ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg 
lokalny. 
Realizacja ustaleń Studium nie spowoduje możliwości wystąpienia transgranicznego 
oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 
nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

 
 
5. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 
skutków realizacji postanowień dokumentu  
 
Nie wskazuje się szczególnych zaleceń dotyczących metod i częstotliwości 
przeprowadzania monitoringu skutków postanowień dokumentu. Będzie on 
przeprowadzany zgodnie z określoną ustawowo procedurą określoną w art. 32 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami). 
Równocześnie – stosownie do treści art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235) Wójt Gminy ma obowiązek prowadzić monitoring skutków realizacji 
ustaleń projektu zmiany studium, w zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie z 
zasadami (częstotliwością i metodami), określonymi w tymże art. 55 ust. 3. 

 
 
 
------------------------------------------------------    • -------------------------------------------------------- 
 
 
 
Biorąc pod uwagę wymagania w zakresie przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko stwierdzić należy, iż społeczeństwu zapewniono pełny 
udział w dokonywanych czynnościach, a tym samym sporządzone studium wypełnia 
normę wynikającą z art. 46 pkt 1 i art. 50 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 2013 r. 
poz. 1235), a tym samym  kwalifikuje się do przyjęcia.  
 
 
 


