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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 48 ust. 7 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 

1029 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

Koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Cielądz na lata 2022 - 2028 

Zgodnie z art. 48 ust. 3 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 2022r. poz. 1029 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. 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Cielądz 

wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wyrażenie zgody na 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

Koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz na lata 2022 -

2028 przedkładając ww. projekt dokumentu wraz z uzasadnieniem sporządzonym zgodnie z 

art. 49 ww. ustawy. 

Pismem z 10.05.2022r. znak: WOOŚ.411.160.2022.AJa Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu. 

Pismem z dnia 12.05.2022r. (data wpływu: 16.05.2022r.) o numerze 

ŁPWIS.NSOZNS.9022.246.2022.AK Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, 

wyraził opinię że projekt Koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Cielądz na lata 2022 - 2028 nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Biorąc pod uwagę powyższe opinie, funkcję dokumentu w realizacji zadań z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej oraz fakt, że realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu 



nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań 

określonych w art. 49 ww. ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu 

Koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz 

na lata 2022 - 2028 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cielądzu. 

Załączniki: 

1. Załącznik 1 - uzasadnienie odstąpienia. 
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UZASADNIENIE 

odstąpien ia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

Koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz na lata 2022 - 2028 

zawierający informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 pażdziern ika 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 2373 ze zm.). 

1) charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, w szczególności: 

a) stopień, w iakim dokument ustala ramy dla późnieiszei realizacii przedsięwzięć, w odniesieniu do 

usytuowania, rodzaiu i skali tych przedsięwzięć. 

Planowane do real izacji przedsięwzięcia objęte projektem Koncepcji programowej gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz na lata 2022 - 2028 to: 

1. Budowa kanalizacji zbiorczej wraz z oczyszczalnią ścieków w Komorowie lub kolektorem 

tłocznym odprowadzającym ścieki do gminnej oczyszczalni w Cielądzu , 

2. Budowa awaryjnej studni głębinowej w Kuczyżnie, 

3. Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe w Cielądzu. 

4. Przebudowa przepompowni i kolektora tłocznego w Cielądzu , 

5. Rozbudowa SUW w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Mroczkowice i Sierzchowy, 

6. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia. 

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcia wymienione w punktach: od 3 do 7 nie są wymienione 

w treści §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia można jednoznacznie stwierdzić, że planowane 

zadan ia nie zostaną zaliczone do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak i 

mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko . Zatem zgodnie z zapisem art. 59 ust. 1 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnien iu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 

2373 z póżn. zm.) inwestycje te nie wymagają przeprowadzania postępowania w sprawie oceny 

oddziaływan ia przedsięwzięcia na środowisko, w związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie 

jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Hałas emitowany na etapie 

realizacji inwestycji będzie miał charakter krótkotrwały i ściśle związany z pracami wykonywanymi na 

danym terenie. Zastosowane urządzenia nie będą przekraczać dopuszczalnych norm hałasu zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 nr O poz. 112), a także wprowadzać nadmiernych drgań 

(wibracj i) w podłoże oraz nie będzie powodować nadmiernego wykorzystania wody i innych surowców, 

materia/ów, paliw ani energii. Roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Odpady 

powstające podczas wykonywania tych prac będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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Budowa kanalizacji zbiorczej wraz z oczyszczalnią ścieków w Komorowie oraz budowa awaryjnej studni 

głębinowej w Kuczyżnie kwalifikują się natomiast do przeds ięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (Dz.U. 2019 

poz. 1839), tj. §3 pkt 73 lub §3 pkt 74 oraz §3 pkt 81 . Zadania te zostaną objęte postępowaniami 

administracyjnymi zmierzającymi do wydania decyzji środowiskowych, niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę. Standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane. Ocena oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko ma na celu zbadanie ewentualnego wpływu określonej inwestycji na 

środowisko i uzgodnienie takich warunków jej realizacji, które pozwolą ograniczyć, a jeśli to możl iwe -

wyeliminować ryzyko negatywnego wpływu na środowisko. Wymienione zamierzenia budowlane nie 

spowodują ingerencji w środowisko polegającej na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania 

terenu. Będą one służyć w efekcie poprawie jakości środowiska poprzez m. in. ograniczenie emisji i będą 

miały zasięg jedynie lokalny - w granicach dwóch miejscowości Gminy Cielądz. 

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach, 

Planowane zadania wprowadzone w Koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gminy Cielądz na lata 2022- 2028 nie są rozbieżne z celami ochrony środowiska ustanowionymi 

na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym krajowym (w tym: dokumenty 

i dyrektywy Unii Europejskiej, Polityka Ekologiczna Państwa, Narodowy Plan Rozwoju). Ponadto są 

spójne i stanowią kontynuację celów i zadań wymienionych w Strategii Gminy Cielądz, przyjętej 

Uchwałą Nr XXXIX.191 .2014 rady Gminy Cielądz z dnia 24 lutego 2014 roku. 

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych. w szczególności w celu wspierania 

zrównowatonego rozwoiu, oraz we wdrataniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. 

Zaplanowane inwestycje i przedsięwzięcia są to działania, które przyczyniają się do 

ograniczania emisji zanieczyszczeń powstających na terenie gminy Cielądz. Według dyrektywy 

91/271/EWG świadczenie rozliczanie usług zaopatrzen ia w wodę, odprowadzania 

i oczyszczania ścieków stanowi działalność użyteczności publicznej, prowadzonej w celu propagowania 

zrównoważonego rozwoju korzystania z wody .. Głównym jej celem było ograniczenie zrzutów ścieków, 

co w konsekwencji powinno zapewnić właściwą ochronę środowiska wodnego. 

Do generalnych zasad zawartych w dokumencie zalicza się: 

► realizowanie gospodarki wodnej wg zdefiniowanych celów środowiskowych, 

► regułę pokrywania kosztów usług wodnych. 

Władze państwowe, jak również samorządowe (wojewódzkie, powiatowe, gminne) zobowiązane są do 

działań organ izujących i stymulujących ochronę i racjonalne użytkowanie wód. 

Działając lokalnie, w ramach małej retencji, również wspieramy ochronę zasobów wodnych w całymi 

kraju . 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska: 
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Przedsięwzięcia wprowadzone w Koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gminy Cielądz na lata 2022 - 2028 są ściśle związane z problemami w zakresie ochrony 

środowiska, służą ich niwelowaniu, a także prowadzą do zrównoważonego gospodarowania zasobami. 

Zadania przewidziane w Koncepcji . . . . mają z założenia na celu poprawę, jakości środowiska 

naturalnego, która to wpłynie pozytywnie na zdrowie i życie mieszkańców gminy. 

Negatywny wpływ na środowisko wprowadzonych zadań i działań przewidzianych do realizacji 

w ramach dokumentu nie będzie miał istotnego znaczenia i w większości założeń będzie ograniczać się 

do etapu realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Wdrożenie zadań nie spowoduje nowych zagrożeń 

lub innych uciążliwości dla środowiska naturalnego, a prawidłowa jej realizacja przyniesie wymierne 

efekty ekologiczne w postaci w postaci minimalizacji antropopresji na środowisko. 

2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: 

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

Wprowadzone w Koncepcji ... . zadania zaplanowane do realizacji w perspektywie czasowej do 

2028 roku, a zasięg planowanych działań ogranicza się jedynie do obszaru Gminy Cielądz. Zadania 

przewidziane do realizacji nie wiążą się ze znacznym zasięgiem ponadlokalnym, długotrwałym i 

nieodwracalnym oddziaływaniem związanym z emisjami wykorzystaniem zasobów naturalnych czy 

wystąpieniem awarii przemysłowej. 

Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze inwestycji, których realizacja 

wynika z celów i kierunków działań zawartych w projekcie dokumentu, ograniczało się będzie jedynie 

do etapu realizacji przedsięwzięć. 

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych. 

Zadania zawarte w Koncepcji ... będą realizowane na obszarze Gminy Cielądz, a zasięg ich 

oddziaływania na środowisko będzie miał przede wszystkim charakter lokalny. Wobec tego dokument 

ten nie podlega procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. Podczas realizacji ww. 

przedsięwzięć nie dojdzie do oddziaływań skumulowanych. 

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

Realizacja ww. działań nie jest związana z możliwością wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi ani 

nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Zgodnie z założonymi celami oczekuje się , że realizacja 

działań przedstawionych w Koncepcji.. . spowoduje korzyści dla środowiska i przyczyni się do 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: 

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

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

intensywne wykorzystywanie terenu, 

Realizacja ww. działań nie jest związana z obszarami o szczególnych właściwościach 

naturalnych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego. wrażliwych na oddziaływania. 
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Nie zaobserwowano przekroczeń standardów jakości środowiska lub intensywnego wykorzystywania 

terenu, ani nie przewiduje się i z powodu realizacji ww. przedsięwzięć może dojść do tego typu 

przekroczeń. 

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 przewidzianym do realizacji przedsięwzięć objętych Koncepcją programową 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz na lata 2022- 2028 nie występują formy ochrony 

przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U 

z 2021r. poz. 1098 z póżn. zm.) oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem 

międzynarodowym. 

W związku z tym, że większość planowanych przedsięwzięć nie jest wymieniona w treści §2 

i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), a dwa zostaną poddane procedurze ocen 

oddziaływania na środowisko, a zastosowane urządzenia nie będą przekraczać dopuszczalnych norm 

hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 nr O poz. 112), a także wprowadzać 

nadmiernych drgań (wibracji) w podłoże oraz nie będzie powodować nadmiernego wykorzystania wody 

innych surowców, materia/ów, paliw ani energii, biorąc pod uwagę zapisy ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 

wnosi się o odstąpienie do przeprowadzenia ponownej strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Halas emitowany na etapie realizacji inwestycji będzie mia/ charakter krótkotrwały i ściśle 

związany z pracami wykonywanymi na danym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie 

w porze dziennej. Odpady powstające podczas wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych i 

stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych będą zagospodarowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Projekt Koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz na Jata 2022 -

2028 zawiera następujący wykaz zadań: 

Cel Informacje dotyczące 
Lp. Nazwa zadania realizacji oceny oddziaływania na 

środowisko 
Budowa kanalizacji - zaspokojenie potrzeb 

§3 pkt 81 rozporządzenia zbiorczej wraz z społecznych , 
oczyszczalnią ścieków w - poprawa jakości środowiska, Rady Ministrów z dnia 1 O 

Komorowie lub - zmiana estetyki września 2019r. (Dz.U. 
1. 

kolektorem tłocznym miejscowości, 
2019 poz. 1839), zostanie 

odprowadzającym ścieki - pobudzenie rozwoju poddane procedurze 
do gminnej oczyszczalni społeczno- uzyskania decyzji 

ścieków w Cieladzu. oosoodarczeao ooorzez środowiskowej 
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poprawę infrastruktury 
technicznej 

- zaspokojenie potrzeb §3 pkt 73 lub §3 pkt 74 

społecznych, 
rozporządzenia Rady 

- pobudzenie rozwoju 
Ministrów z dnia 10 

Budowa awaryjnej studni września 2019r. (Dz.U. 2. 
głębinowej w Kuczyźnie. społeczno-

2019 poz. 1839), zostanie gospodarczego poprzez 
poprawę infrastruktury 

poddane procedurze 

technicznej, uzyskania decyzji 
środowiskowej 

Budowa zbiornika - zaspokojenie potrzeb 

3. retencyjnego na wody społecznych, Nie wymaga decyzji 
opadowe i roztopowe w - poprawa retencyjności wód środowiskowej 

Cieladzu. opadowych, 
Przebudowa - poprawa jakości środowiska , 

Nie wymaga decyzji 4, przepompowni i kolektora - zmiana estetyki 
tloczneao w Cieladzu. miejscowości, 

środowiskowej 

Rozbudowa SUW w - poprawa 

Cielądzu - budowa bezpieczeństwa 
Nie wymaga decyzji 5. 

zbiornika retencyjnego o mieszkańców, 
środowiskowej 

pojemności 200 m3 - stworzenie rezerwuaru wody 
pitnej 

- zaspokojenie potrzeb 

Budowa odcinka sieci społecznych, 

wodociągowej w - zmiana estetyki 

miejscowości 
miejscowości , 

Nie wymaga decyzji 6. 
Mroczkowice i 

- pobudzenie rozwoju 
środowiskowej 

Sierzchowy. społeczno -
gospodarczego poprzez 
poprawę infrastruktury 

technicznej, 
- zaspokojenie potrzeb 

Budowa sieci społecznych, 

wodociągowej wraz z 
- zmiana estetyki 
miejscowości, 

7. 
przyłączami w obrębach 

- pobudzenie rozwoju Nie wymaga decyzji 
Sierzchowy i Sierzchowy 

społeczno - środowiskowej 
Kolonia. 

gospodarczego poprzez 
poprawę infrastruktury 

techniczne i, 

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

wnosi się jak powyżej. 

I 

z ui,. v.pnA 

SEKRETA GMINY 
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