
Zarząd Powiatu Wielickiego 
Rynek Górny 2 

32-020 Wieliczka 

UCHWAŁA Nr 198/765/2023 
Zarządu Powiatu Wielickiego 

z dnia 16 stycznia 2023 roku 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska dla 
powiatu wielickiego na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030". 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 47 ust. 3 i art. 49 
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 (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1029 z późn. zm.), Zarząd Powiatu 
Wielickiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu wielickiego na lata 
2023-2027 z perspektywą do roku 2030", zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej 
uchwały. 

§2 

Informację określoną w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz zamieszczenie na stronie 
internetowej Powiatu Wielickiego i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

do 
Uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska dla 
powiatu wielickiego na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030". 

Uzasadnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu wielickiego na lata 2023-2027 
z perspektywą do roku 2030" (dalej Program) sporządzono na podstawie art. 49 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 (tekst 
jednolity Dz. U. 2022, poz. 1029 z późn. zm.), biorąc pod uwagę następujące uwarunkowania: 
1. charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i art. 47 

ust. 1, w szczególności: 
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć - Projekt Programu nie 
wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, 
rodzaju i skali tych przedsięwzięć. Dokument ten stanowi podstawę funkcjonowania 
systemu zarządzania środowiskiem. Celem realizacji zadań Programu ochrony 
środowiska dla Powiatu Wielickiego jest osiągnięcie korzystnego stanu środowiska 
w powiecie wielickim z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu. Zmiany wartości 
wskaźników charakteryzujących elementy środowiska będą wymiernym efektem 
realizacji Programu. 
Realizacja programu ochrony środowiska, opiera się na wykonaniu szeregu 
przedsięwzięć wymagających wspólnego działania zarówno instytucji samorządowych 
w powiecie, podmiotów gospodarczych jak i mieszkańców powiatu. Rada Powiatu 
Wielickiego uchwalając program ochrony środowiska przyjmuje do wykonania wytyczone 
w nim priorytety i cele środowiskowe skoncentrowane na głównych obszarach 
i w dziedzinach, które zapewniają maksymalne korzyści dla środowiska. 
Poprawa stanu środowiska uzależniona jest od poprawy stanu jego poszczególnych 
komponentów: powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, 
klimatu akustycznego, zasobów przyrodniczych. Natomiast na podniesienie komfortu 
życia mieszkańców powiatu składa się kilka czynników, które wzajemnie się uzupełniają 
m.in.: poprawa warunków bytowych, poprawa świadczonych usług w zakresie turystyki, 
rekreacji i wypoczynku, wzrost atrakcyjności środowiska przyrodniczego 
i krajobrazowego, ale również poprawa stanu jakości wód, powietrza, klimatu 
akustycznego oraz terenów leśnych. Niemniej ważnym aspektem, który należy wziąć 
pod uwagę przy dokonywaniu oceny możliwości poprawy stanu środowiska oraz 
podniesienia komfortu życia mieszkańców powiatu wielickiego są zmiany klimatyczne 
i konieczność szukania nowych rozwiązań, ułatwiających adaptację do skutków tych 
zmian. Dzięki wykonanej analizie aktualnego stanu środowiska na obszarze powiatu 
wielickiego można było wyznaczyć nie tylko główne cele środowiskowe, ale również 
kierunki działań, które wspólnie z określonymi zadaniami będą prowadzić do osiągnięcia 
głównego celu Programu. Większość z tych działań ma charakter ciągły i powinny być 
one realizowane, aż do osiągnięcia założonego celu głównego. Wszystkie wyznaczone 
cele oraz kierunki działań i zadania, stanowią podstawę realizacji polityki ochrony 
środowiska powiatu. 
Ze względu na poruszaną w treści Programu szeroką problematykę obejmującą różne 
komponenty środowiska i różne elementy infrastruktury oraz mając na uwadze, 
że środowisko należy traktować jako system wzajemnie ze sobą powiązanych 
elementów i relacji, realizacja zapisów tego projektu może potencjalnie mieć wpływ na 
stan środowiska. W skład zaproponowanych działań wchodzą zarówno działania 
inwestycyjne jak i nieinwestycyjnie. Ocenia się jednak, że określone szerokie ramy 
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realizacji przedsięwzięć osiągających częściowo progi kwalifikujące je do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko (wyłącznie czasowe, przestrzenne, 
nie techniczne) pozwalają na odstąpienie od opracowania strategicznej oceny, czyli 
prognozy oddziaływania na środowisko. W trakcie prowadzenia postępowań dotyczących 
już konkretnie każdej inwestycji, organ prowadzący postępowanie będzie indywidualnie 
oceniał konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ale już na 
poziomie karty informacyjnej lub raportu oddziaływania, gdzie zostaną szczegółowo 
i w odniesieniu do ram realizacji (technicznych, lokalizacyjnych) w zakresie skali, 
rodzaju i usytuowania ocenione oddziaływania na środowisko. Zawarte w Programie 
rekomendacje co do zasad prowadzenia lokalnej polityki ochrony środowiska nie są 
wiążące, a jedynie dają powiatowi i potencjalnym inwestorom wskazówkę co do 
stosowania i podejmowania działań związanych z ochroną środowiska na obszarze 
powiatu w ramach wyznaczonych obszarów interwencji. W szczególności, w opracowaniu 
są wskazane przedsięwzięcia, których wykonanie nie jest przesądzone i może zależeć od 
wielu czynników np. sytuacji gospodarczej jednostki samorządowej, zainteresowania 
inwestorów, mieszkańców itp. W przedmiotowym opracowaniu nie ustala się warunków 
dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko. Projektowany dokument, jako dokument strategiczny, stanowi podstawę do 
podejmowania dalszych działań w zakresie ochrony środowiska. 

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach - projekt Programu 
uwzględnia założenia „Polityki ekologicznej państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze 
środowiska i gospodarki wodnej", Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030", 
„Programu Strategicznego Ochrona Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 
2021-2027 z perspektywą do 2030 roku". 

c) przydatność w uwzględnianiu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 
wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrożeniu prawa wspólnotowego 
w dziedzinie ochrony środowiska - zrównoważony rozwój powiatu wielickiego to taki, 
w którym ochrona środowiska i dbanie o poprawę stanu środowiska przyrodniczego, 
a także racjonalny wzrost gospodarczy i poprawa komfortu życia mieszkańców pozostają 
w równowadze oraz mają korzystny wpływ w zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym. 
Zrównoważony rozwój jest kształtowany poprzez korelację polityki ochrony środowiska, 
polityki społecznej, gospodarczej oraz planowania przestrzennego. Sama idea 
zrównoważonego rozwoju określa taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego 
pokolenia, nie ograniczając możliwości realizacji potrzeb przyszłych pokoleń. W obecnym 
czasie pojęcie zrównoważonego rozwoju jest doprecyzowywane pojęciem 
odpowiedzialnego rozwoju, czyli takiego, w którym wzrost gospodarczy jest oparty coraz 
bardziej o wiedzę, wrażliwy społecznie oraz zrównoważony terytorialnie. Przyjęte 
w projekcie Programu działania mogą przełożyć się na poprawę stanu środowiska 
przyrodniczego i stać się istotnym czynnikiem wsparcia zrównoważonego rozwoju oraz 
wdrażania prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Celem realizacji 
zadań Programu ochrony środowiska dla powiatu wielickiego jest osiągnięcie 
korzystnego stanu środowiska w powiecie wielickim z uwzględnieniem adaptacji do 
zmian klimatu. Brak realizacji założeń Programu przyczyniać się będzie do utrwalania 
oraz występowania negatywnych tendencji w środowisku. Biorąc pod uwagę cel w jakim 
jest sporządzany i realizowany Program, należy uznać, że środkami zapobiegającymi 
negatywnemu oddziaływaniu na środowisko są w rzeczywistości rozwiązania 
zaproponowane w tym dokumencie. Dokument ten uwzględnia aspekty środowiskowe, 
w szczególności zadania w nim zawarte wspierają zrównoważony rozwój. 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska - projekt Programu zawiera 
kierunki interwencji o charakterze prośrodowiskowym, dotyczące prowadzenia działań 
mających na celu poprawę stanu środowiska, przede wszystkim w obrębie obszarów 
problemowych wskazanych w programie. Realizacja zadań polityki ochrony środowiska 
w powiecie wielickim określona w projekcie Programu ma na celu osiągnięcie stanu, 
w którym obszar powiatu wielickiego będzie charakteryzować: 

- dobra jakość powietrza i zapobieganie zmianom klimatycznym w obszarze 
ochrony klimatu i powietrza, 

- mała liczba ludności narażonej na niekorzystny klimat akustyczny 
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brak zagrożenia ponadnormatywną emisją pól elektromagnetycznych do 
środowiska 

- dobra jakość wód i łagodzenie zmian klimatycznych w obszarze gospodarowania 
wodami 

- dobrze rozwinięta i funkcjonująca infrastruktura wodno-ściekowa 
- racjonalna gospodarka zasobami złóż surowców mineralnych 
- zrównoważone gospodarowanie oraz adaptacja do zmian klimatycznych w 

obszarze gleb 
- prawidłowa i bezpieczna dla środowiska gospodarka odpadami 
- wysoki poziom różnorodności biologicznej 

brak zagrożeń poważnymi awariami. 

2. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: 
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

oddziaływań - uchwalenie Programu będzie miało bezpośredni, pozytywny wpływ na 
środowisko. Program ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i poprawę 
jakości życia mieszkańców. Poprawa stanu środowiska uzależniona jest od poprawy 
stanu jego poszczególnych komponentów: powietrza atmosferycznego, wód 
powierzchniowych i podziemnych, klimatu akustycznego, zasobów przyrodniczych. 
Natomiast na podniesienie komfortu życia mieszkańców powiatu składa się kilka 
czynników, które wzajemnie się uzupełniają m.in.: poprawa warunków bytowych, 
poprawa świadczonych usług w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku, wzrost 
atrakcyjności środowiska przyrodniczego i krajobrazowego, ale również poprawa stanu 
jakości wód, powietrza, klimatu akustycznego oraz terenów leśnych. Niemniej ważnym 
aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny możliwości poprawy 
stanu środowiska oraz podniesienia komfortu życia mieszkańców powiatu wielickiego są 
zmiany klimatyczne i konieczność szukania nowych rozwiązań, ułatwiających adaptację 
do skutków tych zmian. Działania, które będą podejmowane w celu realizacji zapisów 
nie wyznaczają ram dla realizacji przedsięwzięć mogących powodować 
prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla środowiska. Charakter omawianego 
dokumentu z założenia jest proekologiczny. Jednak realizacja niektórych zamierzeń, 
jakkolwiek w skali regionalnej uzasadnionych pod względem ekologicznym, w skali 
lokalnej może skutkować wystąpieniem chwilowych, negatywnych oddziaływań 
środowiskowych, które jednak będą związane tylko z czasem ich realizacji i ustąpią 
z chwilą zakończenia tej realizacji. Realizacja założeń zawartych w tym projekcie ma 
pozytywny wpływ na środowisko, nie zachodzi zatem prawdopodobieństwo wystąpienia, 
czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań na środowisko 
inwestycji. 

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych - 
biorąc pod uwagę lokalizację powiatu wielickiego, nie przewiduje się oddziaływań 
skumulowanych oraz negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w związku z realizacja założeń Programu. Realizacja założeń nie przewiduje skutków, 
czy oddziaływań środowiskowych wymagających przeprowadzenia kompensacji 
przyrodniczej. 

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 
środowiska- nie zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi 
w związku z realizacja założeń Programu. Działania przewidziane w Programie mają na 
celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego i ochronę zdrowia ludzi. 

3. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: 
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia 
standardów, jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu - planowane 
działanie nie będą miały negatywnego oddziaływania na obszary o szczególnych 
walorach kulturowych. Obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych ze 
służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego 
wpływu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Realizacja 
projektu Programu nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary o szczególnych 
właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, 
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wrażliwych na oddziaływanie, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska 
lub intensywne wykorzystanie terenu. Nie występuje również zagrożenie przekroczenia 
standardów jakości środowiska oraz intensywnego wykorzystywania terenu. 

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 powiatu wielickiego oraz w jego sąsiedztwie występują formy ochrony 
środowiska takie jak: Obszary NATURA 2000 (Puszcza Niepołomicka PLB120002, Koło 
Grobli PLH120008, Torfowisko Wielkie Błoto PLH 120080), rezerwaty przyrody (Lipówka, 
Gibiel, Długosz Królewski, Dębina Wiślisko Kobyle, Koło w Puszczy Niepołomickiej, Groty 
Kryształowe), stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody, użytki ekologiczne. 
Wszystkie działania i skutki wcielenia w życie założeń Programu ze względu na swój 
proekologiczny charakter nie wpłyną negatywnie na zlokalizowane na terenie powiatu 
wielickiego oraz w jego sąsiedztwie formy ochrony przyrody. 

Charakter planowanych w projekcie Programu działań, ich rodzaj i skala oddziaływań na 
środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań 
proponowanych w dokumencie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 
Działania przewidziane w Programie mają na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego 
i ochronę zdrowia ludzi. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania 
powiatu określone przepisami prawa. 
Zarząd Powiatu Wielickiego pismem z dnia 5 grudnia 2022 r. znak: OŚR.602.8.2021 działając 
w trybie art. 47, w związku z art. 49 i 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 (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1029 
z późn. zm.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony w Krakowie z prośbą o uzgodnienie, 
czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu wielickiego na lata 2023-2027 
z perspektywą do roku 2030". Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Krakowie pismem 
z dnia 4 stycznia 2023 r. znak: OO.410.1.65.2022.MaS stwierdził, iż w przypadku 
przedmiotowego projektu Programu przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko w związku z art. 47 ww. ustawy nie jest konieczne. 

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu Wielickiego stwierdził brak potrzeby 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony 
środowiska dla powiatu wielickiego na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030". 
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