
 

 

OBWIESZCZENIE  

BURMISTRZA MSZCZONOWA  

 z dnia 3 grudnia 2019r.  

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

Aktualizacji  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2021 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.)  

Informuję 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

„Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2021”. 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 48 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.), organ opracowujący projekt 

dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej 

gminy. W związku z powyższym, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, Firma 

Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Ul. Krakowska 11,43-190 Mikołów, działająca w 

imieniu Burmistrza Mszczonowa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wystąpiła z wnioskiem 

do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Warszawie, o wyrażenie zgody na odstąpienie od  przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów”. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 13 listopada 2019r. znak: 

WOOŚ-I.410.668.2019.JD oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w piśmie z 

dnia 15 listopada 2019r. znak: ZS.7040.206.2019.PK, uzgodnili odstąpienie od  przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów”. 



Zgodnie z art. 48 ust. 3 w/w ustawy odstąpienie od  przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowania, o 

których mowa w art. 49 w/w ustawy.  

1. Charakter działań przewidzianych w „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Mszczonów na lata 2019-2021” 

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w 

odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć: 

Wskazane w przedmiotowym dokumencie działania inwestycyjne określone są w sposób ogólny, nie 
precyzują zakresu, rodzaju ani skali zadań i dotyczą w głównej mierze zwiększania efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE na obszarze gminy. Zadania te mają na celu zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza w tym: pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku 
węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia 
dopuszczalnych stężeń w  powietrzu. Działania proponowane w tym dokumencie: 
termomodernizacja obiektów mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, wymiana źródeł 
ciepła, zwiększenie udziału OZE w produkcji energii we wszystkich sektorach, wymiana 
energochłonnego oświetlenia wewnętrznego, modernizacja oświetlenia ulicznego, promocja zielonej 
energii i racjonalizacja zużycia paliw i energii, modernizacja dróg i ścieżek rowerowych,  mogą 
stanowić przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy ooś, która wskazuje, iż przedsięwzięcie to 
zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie 
sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin. Przy czym należy 
jednoznacznie stwierdzić, iż nie są to przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 

Przedmiotowy Plan nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko i nie jest dokumentem o charakterze sektorowym o którym 

mowa w art. 46 pkt. 2 ustawy ooś. 

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach: 

Powyższe działania powiązane są z charakterem zadań określonych w dokumentach 
nadrzędnych takich jak: 

 na szczeblu krajowym: 
 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506.), 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. 2018 poz. 2389 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2018 poz. 966 

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2019 poz. 545  

z późn. zm.) 

 Konstytucja RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.). 

-  na szczeblu wojewódzkim 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze, 

 Program ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r., 



 Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, 

 Programy Ochrony Powietrza, 

 Uchwała 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w 
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń  
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  
(tzw. „uchwała antysmogowa”). 

- na szczeblu regionalnym 

 Strategia Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego na lata 2015-2025, 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu żyrardowskiego na lata 2015-2018 z 
perspektywą na lata 2019-2022. 
 

 na szczeblu lokalnym: 

 ze Strategią Rozwoju Mszczonowa do roku 2020; 

 z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2021 z perspektywą 

na lata 2017-2020 

 ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Mszczonów. 

Gmina Mszczonów zakłada w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Mszczonów, podjęcie następujących działań: 

1) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów,  

2) wdrożenie systemu zielonych zamówień publicznych,  

3) działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, zwiększeniem efektywności 

energetycznej, wykorzystaniem OZE oraz promocja gospodarki niskoemisyjnej,  

4) modernizacja oświetlenia ulicznego,  

5) montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej,  

6) wymiana energochłonnego oświetlenia,  

7) termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy oraz obiektów użyteczności 

publicznej, 

8) wymiana lub modernizacja źródeł ciepła,  

9) modernizacja sieci gazowej lub geotermalnej wraz z podłączeniem nowych odbiorców,  

10) rozwój rozproszonych źródeł energii -mikro instalacje,  

11) rozwój rozproszonych źródeł energii - kolektory słoneczne,  

12) rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego,  

13) rozwój rozproszonych źródeł energii - duże instalacje,  

14) rozwój rozproszonych źródeł energii - małe instalacje,  

15) budowa i rozbudowa sieci ścieżek rowerowych,  

 

c) przydatność w uwzględnianiu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w 

dziedzinie ochrony środowiska: 



Na szczeblu prawa międzynarodowego i unijnego Polska podjęła zobowiązania zmierzające do 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ramach tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego UE 

oraz strategii Europa 2020. Dokument wskazuje kierunki działań w dziedzinie ochrony środowiska 

nastawiając się przede wszystkim na zmniejszenie emisji spalin oraz zwiększenie udziału 

odnawialnych źródeł energii. Wszystkie proponowane działania kierują się zasadą zrównoważonego 

rozwoju. W dokumencie wskazano inwestycje, które zamierzają podjąć konkretne podmioty aby 

osiągnąć zamierzony cel, który stanowi poprawa jakości powietrza. 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska: 

Realizacja zapisów dokumentu pozwoli na poprawę stanu środowiska, zarówno poprzez 

podjęcie wielu różnorodnych i szeroko zakrojonych działań, nie tylko bezpośrednio sprzyjających 

ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, ale również tych, które wpływają na 

redukcję w sposób pośredni poprzez zmniejszenie zużycia paliw i energii. Ponadto celem, który 

zamierza się osiągnąć przy realizacji postanowień dokumentu  jest utrwalenie pozytywnych postaw 

ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród mieszkańców gminy. 

Miękkie działania są skoncentrowane wokół rozwoju świadomości ekologicznej. Pod tym pojęciem 

należy rozumieć różnorodne działania, które zmierzają do kształtowania przyjaznych dla środowiska 

nawyków. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz 

komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem na drodze podejmowanych 

działań inwestycyjnych. 

2. Rodzaj i skala oddziaływanie na środowisko:  

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

oddziaływań 

Działania wymienione w pkt 1 będą miały w większości jedynie pozytywne oddziaływanie na 

poszczególne komponenty środowiska. Niemniej, część z inwestycji służących zmniejszeniu 

uciążliwości niskiej emisji może ubocznie wpływać na środowisko, pomimo swojego 

proekologicznego charakteru. Możliwa jest jednak ogólna ocena i minimalizacja tego wpływu między 

innymi poprzez wybieranie odpowiednich projektów oraz nadzorowanie  wykonania działań, tak aby 

nie wpływać negatywnie na chroniony krajobraz. Na etapie budowy mogą występować 

oddziaływania w postaci: 

 naruszenia powierzchni ziemi; 

 zakłócenia ruchu drogowego (oraz związane z tym: zwiększona emisja spalin i hałasu z ruchu 

samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze); 

 wytwarzania odpadów budowlanych oraz powstawania nieużytecznych w danym miejscu mas 

ziemnych 

 emisji spalin i hałasu z maszyn budowlanych; 

 ewentualnej wycinki drzew i krzewów (po uprzednim uzyskaniu odpowiednich pozwoleń).  



W celu ograniczenia prawdopodobnego oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji 

przedmiotowych działań należy podjąć przede wszystkim środki zapobiegawcze w postaci:  

 zapewnienia wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na środowisko 

przeprowadzanej dla poszczególnych przedsięwzięć określonych w Planie w czasie ich 

indywidualnej realizacji; 

 egzekucji zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach utrzymania 

czystości i porządku w gminach oraz w przepisach prawnych; 

 konsolidacji informacji o stanie i ochronie środowiska (obecnie są one w posiadaniu różnych 

podmiotów – WIOŚ, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny i inne); 

Potencjalne oddziaływanie wyżej wymienionych inwestycji na środowisko można ograniczyć 

również do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni 

dobór rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ wielkość 

wywoływanych przez nie oddziaływań środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu od 

lokalnych uwarunkowań i zastosowanych środków ograniczających negatywny wpływ na  

środowisko. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na 

etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji, również pozwoli istotnie ograniczyć te 

oddziaływania.  

Do ogólnych działań ograniczających potencjalnie negatywne oddziaływanie należą:   

 prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w miejscach 

styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków siedliskowych; 

 selektywne gromadzenie powstających odpadów oraz przekazywanie ich uprawnionym 

firmom do unieszkodliwienia lub odzysku;  

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, maskowanie 

elementów dysharmonijnych dla krajobrazu;  

 prowadzenie konsultacji ze społecznością lokalną w celu uniknięcia konfliktów społecznych.  

Ponadto należy odnieść się do planowanych działań z zakresu termomodernizacji. Przed 

przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca robót powinien opracować Informację 

Zasad Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przy Wykonywaniu Robót Budowlanych (tzw. Informacja 

BIOZ). Dokument ten określa prawidłowy sposób prowadzenia prac z zachowaniem wymagań 

ochrony środowiska, BHP oraz ogólne uwagi dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Postępowanie 

zgodnie z Informacją BIOZ w sposób znaczący ograniczy negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Warto podkreślić, iż planowane działania termomodernizacyjne nie wyznaczają konkretnych miejsc 

realizacji  przedsięwzięć, a jedynie wskazują na prognozowane wdrożenie takiego zadania po bliższym 

sprecyzowaniu lokalizacji. Żadne działania wskazane w tym zakresie w Planie nie będą ingerowały w 

miejsca siedlisk zwierząt. W przypadku prac nad procesem termomodernizacji zostanie 

przeprowadzona ponowna analiza środowiskowa odnosząca się do konkretnych miejsc, a samo 



działanie będzie wykonywane w zgodzie z decyzjami i wytycznymi odpowiednich organów, w tym 

środowiskowych. 

Jedynie ogólny opis oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych oraz działań 

mających zapewnić jak najmniejszą negatywną ingerencję w środowisko naturalne, wynika z faktu, iż 

inwestycje wskazane w Planie gospodarki niskoemisyjnej mają również charakter ogólny i 

programowy. Dopiero w procesie realizacji poszczególnych działań, poddane zostaną one 

szczegółowej kontroli ze strony odpowiednich organów, również pod względem ich oddziaływania na 

środowisko. Wówczas ograniczenie owego oddziaływania polegać będzie w głównej mierze na 

rzetelnym stosowaniu się do decyzji i zaleceń organów administracyjnych, w tym między innymi 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych: 

Z uwagi na fakt, iż dokument wskazuje możliwość realizacji tylko danego typu działań i 

przedsięwzięć zlokalizowanych w obrębie jednej gminy, oddziaływania w powyższym zakresie nie 

wystąpią. 

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska: 

Realizacja większości zapisów w dokumencie będzie powodować skutki pozytywne dla 

środowiska. Nieliczne negatywne skutki związane będą z powstawaniem odpadów i emisją 

zanieczyszczeń komunikacyjnych w trakcie realizacji inwestycji. Oddziaływania, które wystąpią 

będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały i odwracalny. Plan zakłada podjęcie działań mających na 

celu poprawę stanu środowiska i komfortu życia mieszkańców, nie zakłada się zatem wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska. 

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: 

a)      obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub 

intensywne wykorzystanie terenu 

Dokument obejmuje obszar Gminy Mszczonów. Obowiązek uzgadniania wszelkich prac 

inwestycyjnych w ww. strefie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków eliminuje 

wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa 

kulturowego. Prace związane z realizacją projektów zostaną przeprowadzone w sposób wywierający 

minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze. 

b)      formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. 

Na terenie gminy występują obszary przyrodnicze objęte ochroną: 

Obszar chronionego krajobrazu: Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki, leży w 

środkowej i północno-wschodniej części województwa. Obejmuje w części zachodniej Arkadię i 



Nieborów, w części środkowej kompleksy leśne Puszczy Bolimowskiej z doliną Rawki i jej dopływami, 

w części wschodniej kompleksy leśne dawnych puszcz: Miedniewskiej, Wiskickiej, Mariańskiej i 

Jaktorowskiej oraz ciekawe krajobrazowo tereny rolno-leśne doliny Tucznej. Obszar położony jest na 

Równinie Łowicko-Błońskiej, ma charakter równiny denudacyjnej pociętej dopływami Bzury. 

Założenia parkowo-pałacowe Arkadii i Nieborowa uznano za zabytki architektury najwyższej klasy. 

Najbardziej atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo jest kompleks leśny Puszczy Mariańskiej oraz 

teren obejmujący przełomowy odcinek Pisi Gągoliny w okolicach Radziejowic. Dolina rzeki Rawki w 

całości będąca rezerwatem przyrody oraz dolinki Białki i Chojnatki z bogato rzeźbionymi stromymi 

zboczami w sąsiedztwie terenów leśnych i łąkowych stanowią atrakcyjny teren dla wielu form 

rekreacji. Wody rzek zachowały wysoki stopień czystości, część lasów spełnia funkcje wodochronne. 

Rezerwat przyrody: Grądy Osuchowskie, położone są na Wysoczyźnie Rawskiej w najwyższym 

punkcie Niziny Mazowieckiej. Rezerwat powstał w celu ochrony zbiorowisk grądowych i boru 

bagiennego o charakterze reliktowym. Do typowych, występujących tu gatunków drzew zaliczają się: 

dęby, graby, jesiony, lipy, wiązy, klony. Istnieje tu też ponad stuletni starodrzew sosny pospolitej. 

Około 10% powierzchni rezerwatu zajmują bagna. 

Rezerwat przyrody: Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich, leżą częściowo na terenie Bolimowsko-

Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powołany w celu 

ochrony stawów rybnych stanowiących miejsce rozrodu i regularnego występowania ptaków (w 

szczególności siewkowatych, blaszkodziobych i chruścieli) oraz występujących na tym terenie 

zbiorowisk roślinnych. 

Na terenie Gminy nie występują obszary Natura 2000. 

4. Podsumowanie 

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w swoim założeniu nie obejmuje obszarów 

ściśle chronionych. Zadaniem dokumentu jest przysłużenie się zmniejszeniu emisji, a także 

przyswojeniu zachowań mających na celu polepszeniu stanu środowiska. Przygotowywany Plan nie 

spowoduje naruszenia obszaru naturalnego będącego pod ochroną, pozostawiając go w stanie 

niezmienionym. Żadne z działań ujętych w Planie nie pogarszają aktualnego stanu środowiska, mając 

na celu jego zachowanie i polepszenie. Wszelkie tereny naturalne pozostaną w stanie niezmienionym.  

Dokument propaguje ochronę środowiska naturalnego, zawierając w swojej treści działania zgodne z 

troską o stan obszaru gminy, jednocześnie swoim działaniem nie obejmując terenów chronionych 

opisanych w punkcie 3. Jako dokument strategiczny Plan wyznacza cele dla gminy na następne lata 

do 2021 roku. Ilość działań pozwala na znaczące polepszenie stanu środowiska gminy, przy 

jednoczesnym uniknięciu ingerencji w obszary wyodrębnione jako najistotniejsze ekologicznie. 

 Biorąc pod uwagę w/w opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej cytowanej 

ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 

projektu dokumentu.  



Zgodnie z art. 48 ust. 4 w/w ustawy, informację o odstąpieniu od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2021, podano do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mszczonow.pl oraz 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.  

 

       Burmistrz Mszczonowa 

          mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 

http://www.bip.mszczonow.pl/

