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Topólka, 22.12.2020 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030” 

 

Na podstawie art. 48 ust. 3 i 4 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. 2020 poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Topólka podaje do 
publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030”. 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 i 2, na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) wystąpiono 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-
2030”.  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie z dnia 08.12.2020 r. (znak: 

NNZ.9022.1.479.2020) wskazał, że przedmiotowy dokument nie będzie wyznaczał ram dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie  
wymaga  on  opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. 

Pismem z dnia 14.12.2020 r. (znak: WOO.410.377.2020.AT) Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Topólka na lata 
2021-2030”. 

Mając powyższe na uwadze, nie ma potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030”. 

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1 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. 2020 poz. 283 z poźn. zm.), Wójt Gminy Topólka zawiadomił 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030” 
w dniach od 01.12.2020 r. do dnia 21.12.2020 r. Dokument był wyłożony w ww. dniach, do 
publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, w godzinach 
urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.topolka.pl/  

Wszyscy mieszkańcy mieli prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu w formie 
pisemnej do protokołu, w Urzędzie Gminy Topólka lub drogą poczty elektronicznej na adres: 
sekretariat@topolka.pl do dnia 21.12.2020 r. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne 
wnioski ani uwagi. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zamieszczono w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia. 
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Załącznik do obwieszczenia   z dnia  22.12.2020 r 

 

UZASADNIENIE 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
„Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030”. 

 

 

Przesłanki do odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 
dokumentu są następujące (zgodnie z treścią art. 49 ustawy u.o.o.ś): 

 

1) charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 Ustawy – 
„strategia rozwoju regionalnego” zalicza się do projektów dokumentów wymienionych w art. 46 
ww. Ustawy, przy czym działania objęte przedmiotowym opracowaniem mają charakter lokalny, 
gdyż będą realizowane w granicach administracyjnych jednej gminy – Gminy Topólka i nie 
wywierają znaczącego negatywnego wpływu na obszary chronione w tym obszary Natura 2000, 
co stanowi o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. 

Strategia Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030 jest planem osiągnięcia długofalowych 
zamierzeń, implikując przejście ze stanu istniejącego do pożądanego, wyrażonego w wizji 
rozwoju. Strategia Rozwoju Gminy składa się z dwóch części: 

1) części I – diagnozy strategicznej,  

2) części II – określenia strategii rozwoju, w tym kierunków działań strategicznych. 

W Strategii określono następującą wizję rozwoju: Gmina Topólka – atrakcyjna dla mieszkańców  
i turystów, z rozwiniętą infrastrukturą techniczną i rekreacyjną, zapewniająca dogodne warunki 
życia z uwzględnieniem zasad spójnego i zrównoważonego rozwoju. 

Misją Gminy jest: Zapewnienie wysokiego poziomu życia poprzez zaspakajanie zbiorowych 
potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej i rekreacyjnej. 

W ramach przedmiotowej Strategii określono 2 główne cele strategiczne:  

1) wysoki poziom życia mieszkańców poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury 

technicznej i zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy, 

2) rozwój turystyki poprzez zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej i promocję gminy. 

Cele strategiczne posiadają charakter ogólny, w związku z tym zostały one doprecyzowane 

poprzez określenie celów operacyjnych, które wymagały doprecyzowania w postaci określenia 

możliwych do realizacji działań inwestycyjnych w perspektywie do 2030 r. 

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć  

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć – dokument ten nie 

określa szczegółowych zadań inwestycyjnych, ale kierunki działań strategicznych w ramach 2 

głównych celów strategicznych, które przedstawiono w tabeli poniżej: 
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Cele strategiczne 

1) WYSOKI POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ 

ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ I ZAPEWNIENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

GMINY 

2) ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEZ ZWIĘKSZENIE BAZY 

SPORTOWO-REKREACYJNEJ I PROMOCJĘ GMINY 

Cele operacyjne 

1. Rozwój infrastruktury drogowej oraz poprawa 

poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego 

2. Poprawa dostępu do infrastruktury technicznej 

3. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 

energii w bilansie energetycznym gminy 

1. Rozwój oferty promocyjnej gminy 

2. Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej  

3. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 

Działania 

1. Rozbudowa i remont dróg, w tym poprawa 
stanu nawierzchni dróg gminnych 

2. Budowa chodników 

3. Budowa i remont ścieżek pieszo-rowerowych 

4. Stosowanie elementów zwiększających 
bezpieczeństwo na drogach (np. progi 
zwalniające, lustra drogowe, itp.) 

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

6. Modernizacja sieci wodociągowej 

7. Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej 

8. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii 
(np. panele fotowoltaiczne, kolektory 
słoneczne, pompy ciepła) 

9. Termomodernizacja budynków i wymiana 
źródeł ciepła na ekologiczne 

10. Remont budynków gminnych (szkół, świetlic 
wiejskich, itp.) 

11. Przeprowadzenie analizy możliwości 
ekonomiczno-technologicznych rozbudowy 
sieci gazowej  

12. Rozwój sieci światłowodowej i dalsza 
cyfryzacja gminy 

13. Dbanie o bezpieczeństwo i utrzymanie 
wysokiej jakości środowiska, w tym jakości 
powietrza i wód 

14. Prowadzenie działań z zakresu likwidacji i 
utylizacji wyrobów azbestowych 

15. Prowadzenie działań z zakresu recyklingu 
odpadów 

1. Promocja walorów przyrodniczych gminy  

2. Promocja terenów rekreacyjnych gminy  

3. Aktywna działalność promocyjna w mediach 

społecznościowych 

4. Udział w tragach i konferencjach 

promujących gminę 

5. Stworzenie kalendarza wydarzeń kulturalnych 

i sportowo-rekreacyjnych na stronie 

internetowej  

6. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców, 

poprzez np. promocję agroturystyki, rolnictwa 

ekologicznego 

7. Rozwój współpracy i partnerstwa z 

podmiotami publicznymi i przedsiębiorcami 

poprzez wspólną organizację imprez i 

wydarzeń dla lokalnej społeczności 

8. Zagospodarowanie plaży przy jeziorze  

9. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

10. Organizowanie konkursów tematycznych 

promujących walory przyrodnicze i kulturowe 

gminy 

 

Wobec powyższego, dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji zadań mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. 

Działania określone w Strategii będą realizowane wyłącznie na terenie obszaru położonego 

w granicach jednej gminy, tj. w granicach Gminy Topólka. Ponadto stanowią one jedynie koncepcję 

działań, a ich skonkretyzowanie nastąpi stosowanie do etapu ich realizacji. W przypadku realizacji 

inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca/inwestor będzie 

zobowiązany do uzyskania uprzednio decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Zaplanowane działania mają na celu ożywienie społeczno-gospodarcze i ich realizacja nie spowoduje 

negatywnego wpływu na komponenty środowiska. Zadania będą realizowane z najwyższą 

ostrożnością i poszanowaniem środowiska naturalnego, z uwzględnieniem właściwych przepisów 

prawnych, konsultacji, opinii i analiz wpływu lokalizacji oraz wpływu funkcjonowania inwestycji na 

zdrowie i życie ludzi oraz środowisko naturalne. 

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach – cele przyjęte (a tym 

samym zaplanowane do realizacji działania) w Strategii Rozwoju Gminy określono, biorąc pod 

uwagę założenia obowiązujących dokumentów strategicznych wyższego rzędu, tj.: 

 Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.), 

 Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030; 

 Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.; 

 Projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – 

Strategia Przyspieszenia 2030+. 

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego  

w dziedzinie ochrony środowiska – misją Gminy jest zapewnienie wysokiego poziomu życia 

poprzez zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do infrastruktury 

technicznej i rekreacyjnej. Ponadto w wizji rozwoju uwzględniono zapewnianie dogodnych 

warunków życia z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój 

definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań 

mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi 

przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania 

możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak 

i przyszłych pokoleń. Przedmiotowy dokument wskazuje cele i kierunki działań w sferze 

społeczno-gospodarczej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Wskazane działania 

ściśle korelują z założeniami zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska oraz 

wypełniają zobowiązania w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej. Ponadto 

założeniem strategicznym Gminy jest m.in. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, 

poprawa dostępu do infrastruktury technicznej, dbanie o bezpieczeństwo i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska, w tym jakości powietrza i wód, prowadzenie działań z zakresu 

likwidacji i utylizacji wyrobów azbestowych oraz działań z zakresu recyklingu odpadów.  

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska – w Strategii Rozwoju Gminy 

przewidziano cel strategiczny, który jest ściśle powiązany z problemami dotyczącymi ochrony 

środowiska. Jest to cel 1: wysoki poziom życia mieszkańców poprzez rozbudowę 

i modernizację infrastruktury technicznej i zapewnienie zrównoważonego rozwoju 

gminy, w ramach którego uwzględniono m.in. rozbudowę i remont dróg, w tym poprawę stanu 

nawierzchni dróg gminnych, budowę chodników, budowę i remont ścieżek pieszo-

rowerowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację sieci wodociągowej, 

budowę infrastruktury kanalizacji deszczowej, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii 

termomodernizację budynków z wymianą źródeł ciepła na ekologiczne, dbanie 

o bezpieczeństwo i utrzymanie wysokiej jakości środowiska, w tym jakości powietrza i wód, 

prowadzenie działań z zakresu likwidacji i utylizacji wyrobów azbestowych, prowadzenie 

działań z zakresu recyklingu odpadów. Zatem planowane działania są powiązane 

z problemami w zakresie ochrony środowiska i służą ich niwelowaniu. 

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

działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym 

oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w Strategii nie powoduje 

znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko: 
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a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

oddziaływań – prawdopodobieństwo występowania oddziaływań wydaje się być niewielkie. 

Realizacja zadań wskazanych w dokumencie będzie rozłożona w czasie i przestrzeni. 

Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy, a uciążliwości mogą wynikać jedynie 

z prowadzanych robót, np. hałas spowodowany czasowym wykorzystaniem sprzętu czy 

maszyn w fazie inwestycyjnej. Po zakończeniu inwestycji wystąpi oddziaływanie wtórne: 

poprawa ładu przestrzennego oraz ogólnej estetyki obszaru gminy. 

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych – 

nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko  

w trakcie realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanych inwestycji, a także oddziaływań 

transgranicznych przedsięwzięć ujętych w Strategii.  

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska – nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub 

zagrożenia dla środowiska. Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję zaplanowanych 

inwestycji w środowisko przyrodnicze, w trakcie realizacji prac będą przestrzegane 

obowiązujące normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz przepisy 

BHP, a także zapewniona zostanie ochrona dla osób oraz własności publicznej poprzez 

unikanie uciążliwości, skażenia środowiska i hałasu. Inwestycje nie będą miały zatem 

negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, zarówno w fazie realizacji, jak 

i eksploatacji. 

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko 

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia 

standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu – Strategia 

Rozwoju Gminy Topólka na lata 2021-2030 jest dokumentem obejmującym teren całej Gminy, 

w tym obszary o ważnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego (tj. zabytki) oraz obszary 

o szczególnych właściwościach naturalnych. Jednakże, obowiązek uzgadniania wszelkich 

prac inwestycyjnych w ww. strefie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych inwestycji na zachowanie 

dziedzictwa kulturowego. Prace związane z realizacją projektów zostaną przeprowadzone 

w sposób wywierający minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze.  

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 Gminy Topólka występują obszary chronione – Obszar Chronionego Krajobrazu 

„Jezioro Głuszyńskie” oraz Obszar Natura 2000 „Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki”. 

 


