
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

W KRAKOWIE

Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu
33-340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3 * tel./fax: +48 (18) 446-09-08 

Stary Sącz, 25 marca 2022 r.

ST-II.410.2.8.2022.ZK

Wójt Gminy Grybów
ul. Jakubowskiego 33
33-330 Grybów

Dotyczy: odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu pn. „Strategia rozwoju Gminy Grybów do roku 2030”.

W odpowiedzi na wniosek Wójta Gminy Grybów z dnia 24 lutego 2022 r., w sprawie 
uzgodnienia na podstawie przepisów art. 48, w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 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. 2021 r., 
poz. 2373; dalej jako uuoś) odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu „Strategii rozwoju Gminy Grybów do roku 2030” informuję, co następuje:

Strategia Rozwoju Gminy Grybów do roku 2030 (dalej Strategia) stanowi perspektywiczny plan, 
który określa strategiczne schematy rozwoju, a także wytycza cele rozwojowe w postaci określonych 
domen i celów strategicznych w rozbiciu na cele operacyjne oraz wskazuje środki finansowe 
niezbędne do realizacji przyjętych założeń. 

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż organ opracowujący projekt dokumentu zakwalifikował 
go do dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 1 uuoś zgodnie z którym przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga projekt: „studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego, 
wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, a także koncepcji rozwoju kraju, strategii rozwoju, programu, polityki publicznej
 i dokumentu programowego, z zakresu polityki rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej 
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.

W myśl art. 48 ust. 1 uuoś organ opracowujący projekt dokumentu będącego jednym 
z dokumentów, które wymieniono w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 lub projekt zmiany takiego dokumentu, 
może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś) po 
uzgodnieniu z właściwymi organami (art. 57 i 58 uuoś). Odstąpienie od takiej oceny może dotyczyć 
wyłącznie sytuacji, gdy realizacja postanowień dokumentu, bądź jego zmiany nie spowoduje 
znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. Ponadto, aby odstąpienie 
od sooś było możliwe zachowane muszą być warunki wynikające z art. 48 ust. 3 (dla projektów 
nowych dokumentów) lub art. 48 ust. 4 (dla projektów zmian dokumentów).

Z przedłożonego wniosku przedstawiającego informacje o uwarunkowaniach z art. 49 uuoś 
wynika, iż zgodnie z założeniami Strategii wszystkie działania realizowane będą na terenie Gminy 
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Grybów, a więc w granicach administracyjnych jednej gminy. W projekcie Strategii sformułowano 
trzy domeny w ramach których przedstawiono cele strategiczne z podziałem na cele operacyjne do 
których dopasowano proponowane kierunki działania. 

Domeny przyjęte w ramach Strategii są następujące:
Domena 1. Zrównoważony rozwój gospodarczy – do tego celu przyporządkowano następujące cele 
strategiczne z rozbiciem na poszczególne cele operacyjne:

Cel strategiczny 1 – rozwój zrównoważonej turystyki:
Cel operacyjny 1.1 – bogata oferta sportowo – rekreacyjna wspierająca rozwój turystyki. 
Cel operacyjny 1.2 – rozwój oferty produktów lokalnych i rolniczych.

Cel strategiczny 2 – Przyjazne warunki dla przedsiębiorczości lokalnej:
Cel operacyjny 2.1 – przedsiębiorczość społeczna.
Cel operacyjny 2.2 – wysoka atrakcyjność inwestycyjna gminy.

Domena 2. Dostępność wysokiej jakości usług publicznych i aktywna społeczność - do tego celu 
przyporządkowano następujące cele strategiczne z rozbiciem na poszczególne cele operacyjne:

Cel strategiczny 3 – wysokiej jakości dostępne usługi kulturalne, edukacyjne, społeczne 
i zdrowotne dla mieszkańców gminy:

Cel operacyjny 3.1 – zapewnienie wysokiej jakości oferty kulturalnej i rozrywkowej dla 
mieszkańców gminy.
Cel operacyjny 3.2 – podnoszenie jakości edukacji oraz warunków rozwoju dzieci
 i młodzieży.
Cel operacyjny 3.3 – zaopiekowani mieszkańcy gminy Grybów – wsparcie grup 
ze szczególnymi potrzebami oraz efektywna polityka senioralna.

Cel strategiczny 4 – zintegrowana społeczność lokalna, aktywni mieszkańcy:
Cel operacyjny 4.1 – budowanie tożsamości lokalnej i wspieranie mechanizmów integracji 
społecznej.
Cel operacyjny 4.2 – wzmacnianie aktywizacji społecznej w gminie

Domena 3. Bezpieczna, skomunikowana i zadbana przestrzeń Gminy- do tego celu 
przyporządkowano następujące cele strategiczne z rozbiciem na poszczególne cele operacyjne:

Cel strategiczny 5 – uporządkowanie systemu wodno-kanalizacyjnego
Cel operacyjny 5.1 – rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.
Cel operacyjny 5.2 – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i jakości 
zarządzania kryzysowego.

Cel strategiczny 6 – troska o środowisko przyrodnicze i jego walory:
Cel operacyjny 6.1 – rozwój ekologicznych rozwiązań z zakresu ogrzewania i energii.
Cel operacyjny 6.2 – zapewnienie sprawnego gospodarowania odpadami.
Cel operacyjny 6.3 – wzmocnienie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze wśród 
mieszkańców i racjonalne gospodarowanie przestrzenią.

Cel strategiczny 7 – zorganizowana sieć komunikacyjna:
Cel operacyjny 7.1 – wysoka dostępność i bezpieczeństwo transportu wewnątrzgminnego
Cel operacyjny 7.2 – zintegrowany transport zewnętrzny

W ramach Strategii przedstawiono przedsięwzięcia planowane do realizacji o charakterze 
inwestycyjnym, takie jak np.:
 Rozwój gminnej infrastruktury drogowej,
 Budowa i rozbudowa systemu ujęć wody pitnej,
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 Objęcie siecią wodociągową terenu gminy Grybów
Oraz szereg działań miękkich, nie inwestycyjnych tj. np.:
 Dbanie i podkreślanie potencjału krajobrazowego gminy Grybów (np. poprzez 

przygotowanie odpowiednich przepisów prawa miejscowego). 
 Popularyzacja ruchu rowerowego, urządzeń transportu osobistego wsparta przez rozbudowę 

ciągów rowerowych oraz pieszo-rowerowych. 
 Edukacja ekologiczna i promowanie postaw w zakresie ograniczania oraz segregowania 

wytwarzanych odpadów 
 Wsparcie mieszkańców w wymianie nieekologicznych źródeł ogrzewania budynków 

(programy dofinansowań, ekodoradztwo). 
 Lobbowanie na rzecz działań związanych z modernizacją i utrzymaniem elementów cieków 

wodnych np. tam, koryt rzecznych, głównie we współpracy z Wodami Polskimi. 
Część zadań mających charakter inwestycyjny może być zaliczone do przedsięwzięć wymienionych 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), jednakże ze względu na duży stopień 
ogólności, brak wskazania dokładnej lokalizacji, na obecnym etapie nie można przewidzieć ich 
oddziaływań na środowisko. Zadania te stanowią koncepcje dalszych działań, których 
skonkretyzowanie powinno nastąpić w kolejnych etapach ich realizacji. Należy podkreślić, iż w 
odniesieniu do wszystkich planowanych przedsięwzięć określonych w Strategii uwarunkowania 
wynikające z przepisów odrębnych (m.in. strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, ocen 
odziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz na obszar Natura 2000 czy też związanych z 
ochroną gatunkową roślin i zwierząt) będą musiały być uwzględnione na etapie realizacji  inwestycji  
i mogą one wpływać na ostateczną lokalizację oraz zakres planowanych przedsięwzięć.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwarunkowania, o których mowa w art. 49 ustawy ooś 
w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na obecnym etapie nie 
przewiduje się możliwości wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko w wyniku 
realizacji postanowień przedmiotowego dokumentu, w tym na obszary Natura 2000 znajdujące się na 
obszarze Gminy Grybów, a tym samym na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 3 uuoś uzgadniam 
możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu „Strategii rozwoju Gminy Grybów do roku 2030”.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie

mgr Grażyna Kocoń-Ruchała
Główny Specjalista 

Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:
1. Adresat  (e PUAP)
2. ST-II a/a
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanego dalej RODO), 
informujemy, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie, 
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków,
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w celu 
prowadzenia postępowania administracyjnego/sądowo administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) RODO,
3. podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci 
rozpatrzenia sprawy,
4. dane Pana/Pani mogą być udostępniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie podmiotom 
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
5. podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
6. posiada Pan/pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
7. w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych,
8. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl, adres pocztowy:  ul. Mogilska 
25, 31-542 Kraków.


		2022-03-25T08:33:38+0000
	Grażyna Kocoń-Ruchała




