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Burmistrz Mszczonowa
Plac J. Piłsudskiego
96-320 Mszczonów

1

Opinia sanitarna
Odpowiadając na wniosek, Pani Justyny Płachetki - Grupa CDE Sp. z o.o.)
ul. Katowicka 80, 43-190 Mikołów - działającej na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza
Mszczonowa, z dnia l5 lipca 2079 r., uzupełniony pismem z dnia 7 sierpnia 2019 r., przez
Panią Annę Piotrowską - Grupa CDE Sp. z o.o.) ul. Katowicka 80, 43-190 Mikołów dzińającą na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Mszczonowa, doĘczący prośby
o odsĘpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziałwania na środowisko
dla projektu dokumentu pn. o,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata
2019-2022 z perspeĘwą na lata 2023-2026" (dalej zwanego Programem), Mazowiecki
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, na podstawie art. 58 ust. l pkt 2 w związku
ż art. 48 ust. 1 i ust. z-uśtawyz dnia 3 pńdzTeńika 2008 r. o itlośtQpnianiu infofmaćjt
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2018 r., poz.2081, ze zm.) oraz art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. z2019 r.,
poz. 59), mając na uwadze uwarunkowania, o których mowa w art. 49 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiskąoraz o ocenach oddziaływanią na środowisla,
nie stwierdza

konieczności przeprowadzenia takiej oceny z następujących powodów:
o z załącżonejdo wystąpienia dokumentacji wynika, że realizacja postanowień programu
n i e spowo d uje znaczące go oddz iaĘw ania na środowi sko.
r program dotyczy obszarów w granicach jednej gminy, co stanowi warunek umożliwiający
odsĘpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
uzasadnienie
Pani JuĘna Płachetka - Grupa CDE Sp. z o.o, ul. Katowicka 80, 43-190 Mikołów dzińając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Mszczonowa, ńoĘła wniosęk z dnia
l5 lipca 2019 r., uzupełniony pismem z dnia 7 sierpnia 2019 r., przezPanią Annę Piotrowską
- Grupa CDE Sp. z o.o.) ul. Katowicka 80, 43-190 Mikołów - działĄącą na podstawie
pełnomocnictwa Burmistrza Mszczonowa, na podstawie art. 48 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia

3 paździemika 2008

t.

o udostępniąniu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziąle

społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z20l8 r., poz.2081, ze zm.), do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziĄwania
na środowisko dla projektu dokumentu pn. ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Mszczonów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-20ż6" (dalej zwanego
Programem).
Po zapoznaniu się zprzedłożoną dokumentacją, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny stwierdził, co następuje.

Program zawiera m.in.: opis inwentaryzowanego obszaru; ocenę stanu środowiska
w poszczęgólnych komponentach; cele, kierunki interwencji, zadania, harmonogram
wykonania poszczególnych zadań wskazując jednocześnie podmioty odpowiedzialnę za ich
realizację, czas realizacji i źródła finansowania. Realizację zapisów Programu - z punktu
widzenia dbałościo zapewnienie właściwychstandardów sanitarnohigienicznych - naleĘ
uznać zapożądaną. Program - co równie istotne - przewiduję działania edukacyjne,
podnoszące świadomośóekologiczną mieszkańców.
Niektóre z wymienionych w Programie zadań związane będą z rcalizacją inwestycji
zaliczanych do katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaĘwać na środowisko.
Realizacja tego typu inwestycji zawszę poprzedzona jest tzw. oceną oddziaływania
na środowisko, która polega na analizię: bezpośredniego i pośredniego wpływ danego
przedsięwzięcia m.in. na zdrowie i warunki życia ludzi; ryzyka wystąpienia powaznych
awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych; możliwościwysĘpienia oraz sposobów
zapobiegania i zmniej szania negatywnego oddziaĄrvania przedsięwzięcia na środowisko;
wymaganego zakresu monitoringu. Nadrzędnym celem realizacji zapisów Programu jest
jednak poprawa stanu higieny środowiska na danym obszarze, a zaplanowane zadania mają
się do tego celu przyczynió.
Biorąc pod uwagę powyższe, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny, zająłw sprawie stanowisko jak na wstępie.
MAZoWlEcKl PAŃSTWoWY

WoJ EWoDZKI l NsPEKToR sAN ITARNY
Dokumentację pozostawiono w aktach MPWIS.
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