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W odpowiedzina pismo z dnia 15.07.2019 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziĄłłania na środowiskodla projektu Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy
Mszczonów, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzam, co następuje.
Przedmiotowy projekt nie jest dokumentem, dla którego, zgodnie z art.46 i art. 47 ustawy z dnia
3 pńdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z20I8r. poz,208l,
ze zm,\, wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,gdyż
z ana|izy ivłaruŃóŃań, o których mowa w art.49 ww. ustawy (mając na uwadze charakter działń
przewidzianych w dokumencie, ich rodzaj i skalę oddziaĘwania na środowisko oraz cechy obszaru
objętego projektem) v,ynika, iż:
- rea|izacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znacząaego oddziaływania
na środowisko,
- realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaĘłvania
na obszary Natura 2000,
- przedmiotowy dokument nie Wznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco o ddziaĘw aó na środowisko.
Projekt dokumentu stanowi podstawę funkcjonowania systema zarządzania środowiskiem. Zawiera
analizę stanu środowiska nafuralnego na terenie gminy, na podstawie której określono cele, kieruŃi
izadaniawynikające zzagrożeń i problemów dla obszarów wymagających interwencji.
Na terenie gminy Mszczonów z|okalizowane są następujące obszarowe formy ochrony przyrody:
- rezerwaĘ pr4rrody: Stawy Gnojna im. Rodziny Bięleckich wrazz otuliną i Grądy Osuchowskie,
- Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Srodkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu,
a także pomniki przyrody, dla których obowiązują przepisy art.45 ustawy o ochronie prryrody
(Dz.U. z20I8 t. poz. 1614, ze zm.).
Ochrona przyrody realizowana jest również w formie ochrony gatuŃowej roślin,zwierząt i grzybów,
odbywającej się niezależnie od miejsc ich bytowania, dla której obowiąroją przepisy art.Sl i 52
ustawy o ochronie przyrody.
W skład zaproponowanych dzińań wchodzą zarówno działania inwestycyjne, jak i nieinweĘcyjne.
W przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaŁywać na środowisko wnioskodawca/inwestor
będzie zobligowany do uzyskania stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dokumencie zaplanowano prace termomodernizacyjne, Prace doĘczące termomodernizacji
budyŃów mogą spowodowaó zniszczenie siedlisk rwierząt, w tym podlegających ochronie
gatuŃowej na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz umów mięĘmarodowych,

których Rzeczpospolita Polska jest stroną. Wobec tego budynki przewidziane do modernizacji
(m.in. poprzez docieplenie ścianzewnętrznych i stropodachów) powinny być poddawane
inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej, gdyżnie tylko sĘchy, stropodachy czy otwory
wentylacyjne, a|e także niewielkie, kilkucen§metrowej średnicy otwory czy szczeliny w budynkach
mogą świadczyó o obecnościkryjówek wykorzysfianych przez ptaki i nietoperze jako miejsca
lęgowe czy schronienia. Taki sposób postępowania pozrvoli praktycznie na wyeliminowanie
ww. oddziaływań. W stosuŃu do dziko występujących gatunków roślin, grzybów, rwierząt obję§ch
ochroną gatunkową ustawodawca określiłw art.51 ust. 1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
katalog zakazów. Może nastąpić sytuacja, że przeprowadzenie planowanych czynności będzie mogło
byc zrealizowane dopiero po uzyskaniu stosownego zerwo|enia na odĘpstwo od zakazów
w stosunku do gafunków chronionych. Ustawodawcaw art.56 określił,na jakich zasadach mogą mieć
miejsce odstępstwa od generalnej reguły, jaką jest ochrona gatunkowa.
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