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Dotyczy: strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 listopada 2022 r. (data wpływu do RDOŚ: 25.11.2022 r.) 
znak:  WRF.061.6.2022 w sprawie uzgodnienia na podstawie przepisów 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 (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1029.; dalej jako uuoś) możliwości odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030”, przekazuję poniższe stanowisko.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 uuoś, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko (sooś) wymaga m.in. projekt strategii rozwoju wyznaczający ramy dla późniejszej 
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  Art. 48 ust. 1 uuoś 
wskazuje, że organ opracowujący projekt dokumentu będącego jednym z dokumentów 
wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 lub projekt zmiany takiego dokumentu, może odstąpić 
od przeprowadzenia sooś po uzgodnieniu z właściwymi organami (art. 57 i 58 uuoś). 
Odstąpienie od ww. oceny może dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy realizacja postanowień 
dokumentu, bądź jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym 
na obszary Natura 2000. Ponadto spełnione muszą być warunki wynikające z art. 48 ust. 3 (dla 
projektów nowych dokumentów) lub art. 48 ust. 4 (dla projektów zmian dokumentów). 

„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030” (dalej Strategia) jest 
dokumentem wizyjnym, długookresowym, w którym na podstawie sporządzonej diagnozy 
w ramach 3 domen strategicznego rozwoju gminy określono główne cele strategiczne i cele 
operacyjne. Ich osiągnięciu służyć mają wypracowane kierunki działań i wskazane projekty 
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flagowe. Analiza treści dokumentu wykazała,  że opracowanie to integruje kwestie 
infrastrukturalne, gospodarcze, przestrzenne, edukacyjne, społeczne oraz środowiskowe.  

Z przedłożonych materiałów, w tym informacji o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 
49 uuoś wynika, że w Strategii przewidziano działania „miękkie” tj. organizacyjne, systemowe, 
społeczne, edukacyjne itp. oraz działania twarde (infrastrukturalne), które materializować 
będą się w postaci późniejszych inwestycji. Planowane działania obejmują szeroki katalog 
możliwych interwencji. Większość z nich ujęta została w sposób ogólny – kierunkowy. Bardziej 
szczegółowo przedstawiono projekty flagowe. Dla części działań inwestycyjnych i projektów 
podano przybliżoną lokalizację, natomiast w przypadku projektów, dla których nie jest ona 
ustalona zwrócono uwagę na rozpatrywane, potencjalne lokalizacje danych przedsięwzięć. 

W uzasadnieniu wskazano, że Strategia: „(…) nie określa precyzyjnej formy czy sposobu 
realizacji przedsięwzięć, a tylko wyznacza ogólne kierunki działań, w tym przedstawia 
oczekiwane inwestycje infrastrukturalne, nie określając jednak ich parametrów czy dokładnej 
lokalizacji”. Podkreślono jednocześnie, że: „Zasięg oddziaływania Strategii Rozwoju obejmuje 
całość gminy, jednak planowane realizacje (kierunki działań), w tym wyznaczony Obszar 
Strategicznej Interwencji, koncentrują się na obszarach już wysoce przekształconych przez 
człowieka (zainwestowanych lub zamieszkałych)”.

Do obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody zlokalizowanych w granicach  gminy Wieliczka należą: rezerwat przyrody „Groty 
Kryształowe”, użytki ekologiczne: „Las Krzyszkowicki”, „Obszar lęgowy ptactwa wodnego – 
duża i mała wyspa”, „Las i stawy na Grabówkach”. Ponadto na terenie gminy znajdują się 
pomniki przyrody oraz stanowiska dokumentacyjne. 

We wniosku oraz uzasadnieniu wskazano, że żadne z działań nie jest przewidziane do 
lokalizacji w obrębie terenów objętych ochroną. Zapewniono również, że realizacja 
dokumentu nie wpłynie negatywnie na ww. formy ochrony przyrody.

W projekcie Strategii podkreślono wagę i potrzebę zachowania wysokiej jakości środowiska 
naturalnego i bezpieczeństwa środowiskowego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w celach 
strategicznych, kierunkach działań oraz ustaleniach i rekomendacjach dotyczących modelu 
struktury funkcjonalno-przestrzennej. Należy także mieć na uwadze, że działania związane np. 
z rewitalizacją Parku Adama Mickiewicza lub innych terenów o wysokim potencjale 
przyrodniczym powinny być poprzedzone inwentaryzacją i waloryzacją (przyrodniczą) tych 
terenów w celu uwzględnienia potrzeby ochrony lokalnej bioróżnorodności.

Przedłożone informacje o uwarunkowaniach z art. 49 uuoś wskazują, że realizacja 
postanowień przedmiotowej Strategii nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 
środowisko. Argumentując wystąpienie podano: „Żadne z działań zawartych w Strategii (…) 
nie stwarza zagrożenia znaczącego oddziaływania na środowisko”. 

Na terenie gminy Wieliczka ani w bezpośrednim sąsiedztwie jej granic nie wyznaczono 
obszarów Natura 2000, w związku z czym w przypadku analizowanego dokumentu nie 
zachodzi ryzyko wystąpienia znaczących oddziaływań na takie obszary chronione. Projekt 
Strategii  spełnia  warunek, o którym mowa w art. 48 ust. 3 uuoś, tj. dotyczy on  obszaru 
w granicach jednej gminy. 
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Mając na względzie powyższe ustalenia uzgadniam możliwość odstąpienia 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  projektu 
„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
                              w Krakowie

               mgr Rafał Rostecki
                   /podpis elektroniczny/

Otrzymują:
1) Adresat
2) OO.MaS. aa

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków 

tel: 12 61 98 120

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod.krakow@rdos.gov.pl

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  wydania opinii/uzgodnienia w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c),  e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z 

dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko

4. dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,

- podmiotom serwisującym i obsługującym nasze systemy informatyczne

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska tj. – wieczyście;

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

7. obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia 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.

8. administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
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