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WÓJT GMINY NĘDZA 

ul. Jana III Sobieskiego 5 

      47-440 NĘDZA 

          woj. śląskie 

 

                                                                                                                                                 Nędza, dnia 23.06.2022r. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

INFORMACJA 

 

 

                   Zgodnie z art. 48 ust. 7  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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). 

 

  

Wójt Gminy Nędza   

podaje do publicznej wiadomości informację, 

 

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu 

pn.: „Strategia rozwoju gminy Nędza na lata 2022-2030”. 

 

 

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu 

nastąpiło po uzyskaniu opinii: 

- Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ( NS-NZ.9022.21.51.2022 z dnia 

10.06.2022r.) 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach ( WOOŚ.410.172.2022.AB z dnia 

22.04.2022r.) 

 

 

Uzasadnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: 

„Strategia rozwoju gminy Nędza na lata 2022-2030”. w załączniku nr 1. 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                        WÓJT GMINY 

                                                                                                                                                                           Anna Iskała 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Działania przewidziane w dokumencie służą realizacji celów Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 

2022-2030. Strategia nie ustala szczegółowych ram przedsięwzięć, wskazuje jedynie cele, działania 

i projekty strategiczne, które docelowo spełniać będą musiały wymogi wynikające z przepisów prawa 

polskiego  i szczegółowych zapisów programów europejskich, które mają być głównym źródłem ich 

finansowania. 

W Strategii wykazano zgodność celów i działań z zapisami dokumentów strategicznych  

i programowych wyższego rzędu o znaczeniu krajowym, regionalnym i europejskim. 

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nędza ma charakter pro-środowiskowy, został również 

skorelowany z Programem Ochrony Środowiska Gminy Nędza oraz Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy Nędza. 

 

Wdrożenie zapisów Strategii w zakresie inwestycyjnym będzie przebiegać w zgodzie  

z prawem krajowym i prawem Unii Europejskiej. 

 

W Strategii ujęto szerokie spektrum działań: społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, 

prozdrowotnych, środowiskowych, związanych z dziedzictwem kulturowym, różnorodnością 

biologiczną i ochroną środowiska. 

 

Cele i działania zapisane w Strategii mają przyczynić się do rozwoju Gminy Nędza  

w sposób zgodny z prawem, w szczególności w zakresie poszanowania i ochrony środowiska 

przyrodniczego oraz wdrażania (we wszystkich wskazanych obszarach) rozwiązań 

proekologicznych. 

Strategia realizowana będzie na obszarze Gminy Nędza. Na podkreślenie zasługuje również fakt że 

Gmina Nędza oraz inne podmioty uczestniczące we wdrażaniu zapisów Strategii, które potencjalnie 

mogą oddziaływać na środowisko już istnieją, a dzięki wdrażaniu zapisów Strategii ich działalność 

może stać się bardziej przyjazna dla środowiska przyrodniczego i ochrony różnorodności 

biologicznej. Ponadto treść Strategii sformułowana jest w sposób ogólny, a wpływ poszczególnych 

przedsięwzięć  

i działań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o dokument Strategii, każdorazowo podległa 

będzie dalszej ocenie środowiskowej. 

 

Ponadto podkreślić należy, iż ostateczne skutki środowiskowe podejmowanych działań będą zależne 

od lokalizacji działań i inwestycji, występowania w tym terenie obszarów wrażliwych, dlatego przy 

większości inwestycji brane będą pod 

uwagę warianty alternatywne w taki sposób by wybrać ten najmniej oddziałujący negatywnie na 

środowisko. 

 

W związku z powyższym  odstąpienie od wykonania strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2022-2030 jest zasadne. 

 

 


