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ROZDZIAŁ XII. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
 

Lokalna Strategia Rozwoju obejmująca teren miasta Sierpc oraz gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo, 

Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz, stanowi instrument realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku, poprzez wykorzystanie m.in. środków pomocowych Unii Europejskiej  
w perspektywie 2014-2020, w tym pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  
W myśl art. 48 ust. 1 oraz 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą środowiskową, organ opracowujący 
projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 pkt 2 przedmiotowej ustawy, może – po uzgodnieniu  

z właściwymi organami – odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli 
uzna, że realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga uzasadnienia 

zawierającego informacje, o których mowa w art. 49 ww. ustawy środowiskowej.  
Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”  

z siedzibą w Sierpcu, wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach instrumentu 
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w okresie programowania 2014-2020, obejmującej teren miasta 

Sierpc oraz gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz. 
Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, zgodnie z pismem z dnia  

25 listopada 2015 r., znak WOOŚ-I.410.827.2015.ARM, w Warszawie, z uwagi na fakt, że zakres planowanych 

działań nie będzie wykraczać poza ramy Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, czyli dokument, który 
został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, nie jest konieczne przeprowadzenie odrębnej 
procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowiska dla Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Uzasadniając powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ustalił, iż Lokalna 
Strategia Rozwoju stanowić będzie instrument finansowy realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do roku 2030 poprzez wykorzystanie środków PROW na lata 2014-2020 oraz RPO WM na lata 

2014-2020. W skład zaproponowanych działań wchodzą zarówno działania inwestycyjne, jak i nie inwestycyjne. 
Informacje o zaproponowanych działaniach inwestycyjnych charakteryzują się wysokim stopniem uogólnienia. 

Szczegółowy zakres inwestycji znany będzie dopiero na etapie składania wniosków o dofinansowanie.  
W przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca/inwestor będzie 
zobligowany do uzyskania stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Mając na względzie ww. stanowiska organów, uwarunkowania określone w art. 49 ustawy środowiskowej, 
a w szczególności fakt, że przygotowywana Lokalna Strategia Rozwoju w ramach Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w okresie programowania 2014-2020 obejmująca teren miasta Sierpc 

oraz gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz, stanowi instrument 
wykorzystania środków unijnych w okresie programowania 2014-2020, wskazując listę przedsięwzięć, spośród 
których realizacja części z nich poprzedzona będzie stosowną analizą z zakresu oddziaływania na środowisko 

(zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie 
Partnerstwo odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 
dokumentu. 

Na podstawie art. 49 ustawy środowiskowej przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko analizie poddano następujące uwarunkowania: 
 

1. Charakter działań przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju.  
W ramach Strategii realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu ożywienia społeczno-

gospodarczego obszarów wiejskich poprzez aktywizację mieszkańców oraz poprawę uczestnictwa tych 
osób w życiu społecznym i gospodarczym. Dokument wyznacza jedynie ogólne ramy realizacji 
przedsięwzięć nie wskazując ich szczegółowych parametrów, takich jak ich dokładna lokalizacja, typ oraz 

skala, czy też powierzchnia zabudowy. Strategia określa jedynie ogólny charakter oraz rodzaj działań, które 
objęte zostaną wsparciem.  

Zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne w projektowanej Lokalnej Strategii Rozwoju skupiać się 

będą m. in. na działaniach infrastrukturalnych, przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego 
miejscowości wiejskich, wsparciu inwestycyjnym mikro i małych przedsiębiorstw. Zakres przedsięwzięć 
realizowanych w ramach Strategii obejmować będzie również działania na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz animowania społeczności lokalnej, a także wspierania udziału 
społeczności lokalnej w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju lub wzmocnienia kapitału społecznego,  
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w tym przez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.  

2. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności.  
Bezpośredni zasięg oddziaływań przedsięwzięć przewidzianych w przedmiotowej Strategii 

obejmuje stanowiący spójną całość obszar siedmiu gmin powiatu sierpeckiego, położony w centrum Polski, 
zachodniej części województwa mazowieckiego, w znacznej odległości od granic kraju. W związku z tym 

realizacja lokalnych działań przewidzianych w niniejszej Lokalnej Strategii Rozwoju nie spowoduje 
wystąpienia oddziaływań transgranicznych. Nie przewiduje się również wystąpienia oddziaływań 
skumulowanych. 

Realizacja wszystkich przedsięwzięć ujętych w omawianej Strategii nie spowoduje znaczącego 
oddziaływania na środowisko, a czas ich oddziaływania winien ograniczać się jedynie do okresu 
wykonywania prac budowlanych i organizacyjnych. 

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności.  
W obszarze siedmiu gmin objętych oddziaływaniem Lokalnej Strategii Rozwoju wskaźnik 

lesistości jest niewielki i wynosi zaledwie 14% ogólnej powierzchni obszaru. Wskaźnik ten jest niższy  
w stosunku do średniej województwa mazowieckiego, który wynosi 23% oraz średniej dla kraju – 29,4%. 
Największe zasoby leśne położone są w gminie Szczutowo, gdzie współczynnik lesistości wynosi 25%.  

Z kolei w gminie Mochowo i Sierpc – 15%, a w gminie Rościszewo – 11%.  Najmniejsza powierzchnia 
leśna występuje w gminie Zawidz – 10% oraz w mieście Sierpc – 3%. 

Działania przewidziane w Lokalnej Strategii Rozwoju nie wpłyną w negatywny sposób na obszary 

o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i nie 
spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska czy intensywnego wykorzystania terenu. Prace  
w obiektach zabytkowych objętych rewitalizacją realizowane będą w uzgodnieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, dzięki czemu zapewniona zostanie właściwa ochrona konserwatorska  
i planistyczna obiektów i zespołów zabytkowych. Prace związane z realizacją projektów zostaną 
przeprowadzone w sposób wywierający minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze.  

Reasumując powyższe, jak również biorąc pod uwagę wszelkie wymogi związane z polityką 
ochrony środowiska, w dniu 18.12.2015 r. opublikowana została Informacja o odstąpieniu od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Lokalnej Strategii 

Rozwoju w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w okresie 
programowania 2014-2020 obejmującej teren miasta Sierpc oraz gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo, 

Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz, która została zamieszczona na stronie internetowej: 
www.lgdsp.pl.  

Na tym etapie zakończona została procedura związana z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla Lokalnej Strategii Rozwoju. 


