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Burmistrz Krapkowic
ul. 3 Maja 17
47 – 303 Krapkowice

Odpowiadając na wniosek GGR.601.6.2018 z dnia 24.09.2018 r. (data wpływu 
do RDOŚ w Opolu 26.09.2018 r.), w sprawie uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu, na podstawie art. 47 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 2017 r., poz. 1405 
z późn. zm.), konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska 
dla Gminy Krapkowice na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026 - PROJEKT” 
informuję, co następuje.

Analiza przedłożonego projektu oraz uzasadnienia zawierającego informacje 
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wykazała, że przedmiotowy 
dokument dotyczy m.in. działań, polegających na: 

 modernizacji i przebudowie dróg gminnych,
 modernizacji i rozbudowie istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 

oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnych,
 modernizacji przepompowni ścieków,
 modernizacji śluz pociągowych,
 termomodernizacji budynków,
 monitoringu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
 monitoringu stanu środowiska w zakresie PEM,
 pomiarach hałasu,
 kampaniach informacyjno – edukacyjne.

Jednocześnie wskazano, że zadania polegające na modernizacji i przebudowie dróg 
gminnych oraz modernizacji, rozbudowie i budowie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 
dotyczyć będą odcinków poniżej 1 km. Natomiast zadanie polegające na modernizacji śluz 
pociągowych, zostało ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego 
na lata 2016-2020, który został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. 

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 4 ust. 3 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów 
i programów na środowisko (SEA), przepis ten umożliwia niepodejmowanie SOOŚ 
w przypadku, kiedy miałoby dojść do powielania oceny oddziaływania na środowisko.

Pozostałe zadania nie wyznaczają ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja ww. zadań nie spowoduje 
znaczącego oddziaływania na środowisko.

Równocześnie wskazuję, iż działania polegające na termomodernizacji budynków 
będą dotyczyć potencjalnych miejsc występowania nietoperzy oraz miejsc gniazdowania 
ptaków, wnoszę o zamieszczenie w przedmiotowym dokumencie informacji o rozwiązaniach 



mających na celu zapobieganie naruszenia zakazów dotyczących chronionych gatunków 
zwierząt, o których mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 
r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183). Przedmiotowe 
rozwiązania uwzględnia stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony siedlisk ptaków 
i nietoperzy na obiektach budowlanych (http://opole.rdos.gov.pl/regionalna-rada-ochrony-
przyrody). 

Wobec powyższego, stwierdzono brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Program Ochrony Środowiska 
dla Gminy Krapkowice na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026 - PROJEKT”.
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