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Dotyczy:  projektu aktualizacji „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew 

do roku 2022”. 
 
 

Pismem z 03.09.2020 r. (data wpływu: 08.09.2020 r.) pełnomocnik Burmistrza Miasta 
i Gminy Pleszew, na podstawie art. 48 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 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), zwanej 
dalej ustawą ooś, wystąpił „z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu 
pn. »Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew do roku 2022«”. W piśmie 
z 21.09.2020 r. (data wpływu: 21.09.2020 r.) pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy 
Pleszew, w odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
uzupełnił informacje zawarte we wniosku z 03.09.2020 r. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy ooś przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wymaga projekt: 

− polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywany lub przyjmowany przez 
organy administracji, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć wymienionych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 

− polityki, strategii, planu lub programu innego niż wymienione pkt 1 i 2, którego realizacja 
może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie jest on 
bezpośrednio związany z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony. 

W piśmie z 03.09.2020 r. napisano: „Dla pierwotnej wersji dokumentu wnioskodawca 
uzyskał odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
ze strony Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
w piśmie z 14.10.2015 r., znak: WOO-III.410.598.2015.AO.1, stwierdził, iż „projekt »Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew« (…) nie wymaga przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”. Ponadto w piśmie z 03.09.2020 r. 
wskazano, że „obecna aktualizacja dokumentu polegała na wydłużeniu okresu 
obowiązywania dokumentu do roku 2022, dopisaniu działania pn. Budowa i rozbudowa 
ścieżek rowerowych, a także rozszerzeniu dokumentu o elementy planu zrównoważonej 
mobilności miejskiej (załącznik nr III)” do projektu dokumentu. 
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W piśmie z 21.09.2020 r. napisano, że „żadne z działań wskazanych w aktualizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko”. Ponadto w piśmie z 21.09.2020 r. wskazano 
„zadania, o które został zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”: 

− „Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych”, 
oraz zadania wynikające z załącznika III projektu dokumentu zatytułowanego „Elementy 
planu zrównoważonej mobilności miejskiej”: 

− „System informacji pasażerskiej” („przedmiotem zadania jest wyposażenie głównych 
przystanków autobusowych w systemem dynamicznej informacji pasażerskiej, 
informującej o odjazdach autobusów”), 

− „Autonomiczne przystanki” („zadanie przewiduje montaż  autonomicznych wiat w których 
zasilanie odbywać się będzie poprzez moduły fotowoltaiczne zlokalizowane na dachy 
wiaty. Wiaty wyposażyć można w następujące funkcjonalności: punkt dostępowy do 
otwartej sieci WiFi, monitoring wizyjny, iluminacje i oświetlenie wiaty jak i terenu 
przyległego, czujnik ruchu służący do sterowania oświetleniem, zegar cyfrowy, termometr 
oraz czujnik jakości powietrza, punkty ładowania USB i telefonów komórkowych, 
podgrzewane siedziska”), 

− „Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych” – zadanie tożsame z ww. zadaniem w głównej 
część projektu dokumentu [obejmuje budowę: „ścieżki w ul. Zamkowej oraz Ogrodowej 
(odcinek od ul. Zamkowej do ul. Słowackiego)”, „ścieżki w ul. Ogrodowej (odcinek 
od ul. Słowackiego do łącznika – ul. Strumykowej)”, „ścieżki w ul. Słowackiego (odcinek 
od ul. Ogrodowej do ścieżki na wykonywanym rondzie - skrzyżowanie ulic: Słowackiego 
Bogusza i Targowej)”, „ścieżki w ul. Lipowej (odcinek od ul. Wierzbowej do 
ul. Siedemdziesiątego Pułku Piechoty), „ścieżki w ul. Wierzbowej (odcinek od ul. Lipowej 
do ul. Kasztanowej)”, „ścieżki w ul. Wierzbowej i Szpitalnej (odcinek od ul. Kasztanowej do 
zjazdu na pracowniczy parking szpitalny)”, „ścieżki łączącej ul. Targową z ul. Lipową”], 

− „Bezpieczne boksy rowerowe” („zadanie przewiduje montaż zamykanych boksów 
rowerowych przy przystankach przesiadkowych jako tzw. centra bike&ride oraz 
budynkach publicznych – szkołach oraz urzędzie gminy. Boksy wyposażone mogą zostać 
również w gniazda do ładowania baterii w rowerach elektrycznych”), 

− „Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, 

− „Wypożyczalnia rowerów miejskich”, 

− „Działania edukacyjne”. 
W piśmie z 21.09.2020 r. napisano, że „wszystkie wymienione działania będą prowadzone 
wyłącznie na obszarze jednej gminy – Pleszew”.  

Mając na uwadze powyższe, w szczególności charakter planowanych zadań, w ocenie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu brak jest podstaw do 
zakwalifikowania projektu dokumentu do dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 ustawy 
ooś, gdyż nie wyznacza on ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Wydanie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko możliwe jest jedynie dla projektów 
dokumentów lub projektów zmiany tych dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 1     
pkt 1-3, w związku z art. 48 ust. 3 i ust. 4 ustawy ooś. 

W związku z tym, mając na uwadze art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie może wydać w trybie art. 48 ust. 1 ustawy ooś 
uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy 
Pleszew do roku 2022”.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie art. 47 ust. 1 ustawy ooś przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także w przypadku projektu 
dokumentu innego niż wymieniony w art. 46 ust. 1 oraz w przypadku projektu zmiany takiego 
dokumentu, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ 
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opracowujący projekt stwierdzi, że realizacja postanowień danego dokumentu albo jego 
zmiany może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. 

W piśmie z 21.09.2020 r. określając skalę i rodzaj oddziaływania napisano: „Działanie 
związane z budową i rozbudową ścieżek rowerowych nie wpłynie negatywnie na środowisko 
ponieważ planowane ścieżki rowerowe będą przebiegały po już wyznaczonych trasach na 
terenie gminy (będą to ścieżki prowadzone wzdłuż już istniejących dróg). Są to tereny 
przekształcone antropogenicznie zatem sama rozbudowa ścieżek nie pogorszy stanu 
środowiska. Realizacja działania przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji. Inwestycja 
związana z Systemem informacji pasażerskiej to wyposażenie głównych przystanków 
autobusowych w system elektronicznych tablic informacyjnych, informujących o odjazdach 
autobusów. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko gdyż tablice 
pojawią się na już istniejących przystankach autobusowych. W aktualizacji Planu 
przewidziano również montaż autonomicznych wiat, w których zasilanie odbywać się będzie 
poprzez moduły fotowoltaiczne zlokalizowane na dachu wiaty. Działanie to ma dodatni efekt 
ekologiczny i przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji. Bezpieczne boksy rowerowe  - 
zadanie to przewiduje montaż zamykanych boksów rowerowych przy przystankach 
przesiadkowych (jako tzw. centra bike&ride) oraz budynkach publicznych – szkołach oraz 
urzędzie gminy. Kolejne działanie to budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych  - jest 
to podstawowy warunek rozwoju elektromobilności, która jest jednym z elementów krajowej 
polityki transportowej. Budowa stacji również nie spowoduje negatywnego oddziaływania na 
środowisko gdyż będzie zlokalizowana na obszarach już zurbanizowanych (ewentualne 
negatywne oddziaływanie może się pojawić na etapie realizacji inwestycji). Wypożyczalnia 
rowerów miejskich to zadanie komplementarne w odniesieniu do rozbudowy infrastruktury 
ścieżek rowerowych. Przewiduje się realizację zadania poprzez tworzenie nowych punktów 
wypożyczenia rowerów bądź ustanawiania stref w których będzie można zostawić rower na 
podstawie odczytów GPS”. Z informacji zawartych w piśmie 21.09.2020 r. wynika, 
że „w przypadku realizacji projektowanego dokumentu negatywne oddziaływania na 
środowisko może pojawić się wyłącznie na etapie realizacji inwestycji w sposób 
krótkotrwały”. Stwierdzono, że „jedynie na etapie budowy może oddziaływać negatywnie na 
środowisko, w szczególności chodzi tutaj o hałas podczas budowy czy przebudowy ścieżek 
rowerowych, naruszenia powierzchni ziemi. (…) Po zakończeniu inwestycji nie 
przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne”. Podkreślono, 
że „ścieżki rowerowe w gminie będą przebiegały po już wyznaczonych trasach”. 
W przypadku pozostałych działań inwestycyjnych stwierdzono możliwość negatywnego 
wpływu na powierzchnię ziemi (poprzez „naruszenie powierzchni ziemi”) oraz hałas związany 
z pracą maszyn budowalnych na etapie ich realizacji, przy czym inwestycje będą 
realizowane „na obszarach przekształconych antropogenicznie” – np. „przy przystankach lub 
budynkach publicznych”, a ich oddziaływanie ustąpi po zakończeniu prac budowlano-
montażowych. 

Na terenie gminy Pleszew znajdują się obszary chronione wyznaczone na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), 
tj.: obszar chronionego krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy”, specjalny 
obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002, specjalny obszar 
ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach PLH300048, obszar specjalnej ochrony ptaków 
Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007. Na terenie gminy znajdują się także pomniki przyrody. 

W piśmie z 03.09.2020 r. wskazano, że „żadne z działań ujętych w projekcie 
nie pogorszy aktualnego stanu środowiska, mając na celu jego zachowanie i polepszenie 
oraz nie wpłynie negatywnie na obszary podlegające ochronie”. W piśmie z 21.09.2020 r. 
podkreślono, że działania inwestycyjne będą realizowane w obrębie obszarów 
przekształconych , zurbanizowanych, po wyznaczonych szlakach (wzdłuż istniejących dróg) 
– w przypadku ścieżek rowerowych. Przy czym informuję, że w przypadku planowanych prac 
związanych z lokalizacją liniowych elementów infrastruktury technicznej należy uwzględnić 
wpływ realizacji tego typu inwestycji na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem 
oddziaływania na chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt i ich siedliska, tereny zieleni, 
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zadrzewienia przydrożne itp., a także zaproponować działania minimalizujące ewentualne 
oddziaływania. 

Mając na uwadze charakter działań zawartych w projekcie dokumentu, a także 
informacje zawarte w pismach z 03.09.2020 r. i 21.09.2020 r. stwierdzono, że realizacja 
postanowień projektu dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 

W związku z powyższym, mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 49 
ustawy ooś informuję, że dla projektu aktualizacji „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla 
Miasta i Gminy Pleszew do roku 2022” nie ma potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Jednocześnie proszę uzupełnić projekt dokumentu, załączony do pisma 
z 21.09.2020 r. (rozdział 6.2 zatytułowany „Środowisko przyrodnicze”) o informacje 
dotyczące występowania na terenie gminy obszarów Natura 2000. Oprócz specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach PLH300048, w gminie Pleszew znajdują 
się także specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 oraz 
obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007. 
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