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Wójt Gminy Regnów 

Regnów 95A 

96-232 Regnów 

dot.: uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

pn. ,, Strategia rozwoju gminy Regnów na lata 2023-2030" 

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje pismo w związku z wnioskiem 

z dnia 27.11.2022 r. (data wpływu do WSSE w Łodzi - 28.11.2022 r.) w ww. sprawie wraz z klauzulą 

informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

Otrzymuje: 

1. Pan Maciej Mikulski - pełnomocnik 

Ekodialog 
ul. Stępińska 48/58 lok. 4 

00-739 Warszawa, 

załączniki: 

- pismo, 
- klauzula informacyjna, 

2. aa. 

z up. 
anu.sz Malusi 

7. CA DY!H:KTOH 
ds. Svsl<'mńw Znrz;irl.r,anla, akośct ;:i 
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Wójt Gminy Regnów 

Regnów 95A 

96-232 Regnów 

Na podstawie art. 3, art. 1 O ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 O ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.), art. 58 ust. 1 pkt 2 

w związku z art. 48 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) - po zapoznaniu się 

z wnioskiem Wójta Gminy Regnów, reprezentowanego przez Pana Macieja Mikulskiego, z dnia 

27.11.2022 r. (data wpływu do WSSE w Łodzi - 28.11.2022 r.) - Łódzki Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny 

u zgadnia bez zastrzeżeń odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowis k o 

dla projektu pn.: ,, Strategia rozwoju gminy Regnów na lata 2023-2030". 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 1 

pkt 2 ww. ustawy może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie 

modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących 

obszarów w granicach jednej gminy, przy czym realizacja postanowień danego dokumentu nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Do wniosku załączono uzasadnienie opisujące 

uwarunkowania o których mowa w art. 49 ww. ustawy. 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że projekt „Strategii rozwoju gminy Regnów na lata 

2023-2030" dotyczy obszaru w granicach jednej gminy Regnów. Przedmiotowy dokument spójny jest 

-verte-
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z dokumentami wyższego rzędu do których należą m.in. : 11 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030", 11 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 ", 
„Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 roku ", ,, Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego ". 

Rodzaj działań ujętych w przedmiotowym dokumencie wskazuje, że większość z nich me 
będzie wyznaczała ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 O r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 20 19 poz. 1839), a jedynie część z nich może 
być rozpatrywane, po szczegółowym określeniu ich zakresu i parametrów, jako przedsięwzięcia 
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (np. przedsięwzięcia dot. sieci drogowej 
i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). W przypadku, gdy na późniejszym etapie planowania okaże 
się, że jakiekolwiek działania inwestycyjne będą wymagały przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko, zostaną one poddane stosownej ocenie. 

Gmina Regnów położona jest we wschodniej części województwa łódzkiego (przy granicy 
z województwem mazowieckim), w powiecie rawskim. Powierzchnia gminy wynosi 46 km2. Gmina 
Regnów jest gminą wiejską, typowo rolniczą o bardzo małym uprzemysłowieniu, zwłaszcza 
w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. W gospodarce rolnej gminy przeważają małe i średnie 
gospodarstwa. 

Do głównych problemów związanych ze stanem środowiska w gminie Regnów należą: 
niski stopień inwestycji w odnawialne źródła energii, 
rosnące stawki za gospodarowanie odpadami, 

degradacja środowiska na obszarach rolnych, 

brak zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
ograniczone środki w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu rozbudowy infrastruktury 
technicznej i drogowej , 

niedostateczny, nieodpowiadający potrzebom rozwój transportu publicznego (zbiorowego) 
w zakresie komunikacj i między sąsiednimi gminami i powiatami, 
brak sieci gazowej na terenie gminy, 

wzrost liczby odpadów komunalnych, 

mała lesistość gminy. 

Wdrażanie zapisów Strategii może znacząco przyczynić się do rozwiązania powyższych 
problemów m.in. poprzez podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i wzmocnienie 
systemu zarządzania środowiskiem. 
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Wizja rozwoju gminy przedstawiona w przedłożonym do zaopiniowania dokumencie przedstawia 

pożądany obraz przyszłości jednostki, jej sytuacji gospodarczej i społecznej. Wizja określa stan 

docelowy, do którego przez najbliższe lata będzie dążyć cała wspólnota samorządowa tj. władze 

lokalne oraz ich partnerzy, wykorzystując przy tym możliwości płynące z własnych przewag i szans, 

pojawiających się w otoczeniu. Wizja brzmi: Regnów w 2030r. gminą przyjazną dla inwestora, 

bezpieczną dla mieszkańców i atrakcyjną turystycznie z bogatą ofertą kulturalną i sportowo

rekreacyjną. Mieszkańcy Gminy Regnów korzystają z dobrej jakości usług edukacyjnych, kulturalnych, 

zdrowotnych, które stanowią zachętę do rozwoju nowego osadnictwa. Gmina stopniowo buduje ofertę 

turystyczno-rekreacyjną, wykorzystując walory przyrodnicze i kulturowe. Gmina Regnów jest gminą 

o wysoko wyspecjalizowanym rolnictwie i sadownictwie, rozpoznawalną w regionie i kraju, w której 

uprawia się produkty rolno-spożywcze najwyższej jakości. Gmina Regnów zaznacza się jako gmina 

otwarta dla inwestora, w której panują dogodne warunki do zakładania działalności zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska przyrodniczego. Sposobem 

urzeczywistnienia zakładanej wizji jest misja. Misja przedstawiona w dokumencie brzmi: Misją Gminy 

Regnów jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie dogodnych 

warunków do rozwoju wyspecjalizowanego sadownictwa, rolnictwa, przedsiębiorczości oraz turystyki. 

Gmina powinna dążyć do rozwoju przemysłu przetwórczego i sieci handlowo-usługowej, jako rynku 

zbytu dla lokalnych produktów rolnych. Misją gminy jest stworzenie dogodnych warunków 

infrastrukturalnych i ekonomicznych dla inwestorów. Gmina nadal będzie dążyć do poprawy stanu 

infrastruktury technicznej oraz zwiększenia atrakcyjności jako miejsca pracy, nauki i wypoczynku, 

z zachowaniem i ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

Strategia Rozwoju gminy Regnów na lata 2023-2030 wyznacza trzy obszary strategicznego 

rozwoju gminy do których należą: kapitał ludzki i społeczny, infrastruktura i środowisko oraz 

gospodarka i rynek pracy. Dla każdego z głównych obszarów rozwoju opracowany został cel 

strategiczny, który uszczegółowiony jest dostosowanymi do zagadnienia celami operacyjnymi. 

W ramach celów operacyjnych wyznaczono kierunki działań mające wpływ na prawidłowy rozwój 

społeczno-gospodarczy gminy Regnów. Do wyznaczonych celów należą: 

1. Poprawa jakości życia oraz wykorzystania kapitału ludzkiego i społecznego: 

poprawa jakości opieki i kształcenia dzieci i młodzieży, 

budowanie lokalnej więzi tożsamości społecznej wraz z rozwojem oferty kulturalnej i oferty 

aktywnego wypoczynku mieszkańców, 

poprawa bezpieczeństwa w zakresie społecznym i zdrowotnym, 

podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, 

rozwiązywanie problemów społecznych i przeciwdziałanie wyk.Juczeniu społecznemu, 
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· zwiększenie atrakcyjności gminy w celu zatrzymania odpływu osób młodych, 
2. Nowoczesna i zrównoważona gospodarka oparta na wewnętrznym potencjalne: 

wspieranie i promocja rozwoju przedsiębiorczości , 

zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 

wspieranie działań prowadzących do poprawy i wydajności produkcji rolnej, 
poszerzenie oferty turystycznej, 

3. Poprawa i rozwój infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo, ład przestrzenny ochronę 

środowiska: 

poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej, 

poprawa stanu infrastruktury technicznej , 

poprawa jakości środowiska i adaptacja do zmian klimatu wraz z utrzymaniem ładu 

przestrzennego. 

Projekt dokumentu zawiera ogólne wskazania dla realizacji wyznaczonych celów, obejmujące tzw. 
działania miękkie (np. edukacyjne, szkoleniowe) oraz działanie twarde czyli inwestycyjne (np. 
budowa, rozbudowa, modernizacja). Działania ujęte w Strategii mają charakter ogólny i kierunkowy, 
brak jest planów konkretnych działań i inwestycji, ich lokalizacji, skali, zakresu oraz planowanego 
budżetu. W przypadku niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak np. przebudowa dróg, działania 
zwiększające efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej czy rozbudowa 
kanalizacji, istnieje możliwość pojawienia się oddziaływań na środowisko, jednak Strategia zawiera 
jedynie plany koncepcyjne, które zostaną skonkretyzowane przed realizacją każdego z projektów. 

Gmina Regnów została wpisana w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 
w regionalne Obszary Strategicznej Interwencji, jako Obszar walorów turystyczno-środowiskowo
rolnych, który w perspektywie do 2030 roku ma się przekształcić w Obszar Zielonej Gospodarki. 
Działania zalecane do realizacji na tym obszarze związane są z ochroną gruntów rolnych i rozwojem 
wiodącej funkcji , czyli rolnictwa, prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej , w tym m. in.: 
właściwy dobór upraw dostosowanych do warunków środowiskowych, wykorzystanie potencjału 
produkcyjnego trwałych użytków zielonych dla produkcji zwierzęcej, racjonalne stosowanie 
nawożenia i środków ochrony roślin. 

W wyniku realizacji założeń dokumentu nie wystąpią znaczące oddziaływania na środowisko, 
gdyż Strategia realizowana będzie w myśl zasad zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem 
środowiska przyrodniczego. Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na obszary o szczególnych 
właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na 
oddziaływanie, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne 
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wykorzystywanie terenu. Strategia przyczyniać się będzie do poprawy stanu środowiska oraz wspierać 

będzie realizację polityk wspólnotowych w dziedzinie środowiska. 

Reasumując, po zakończeniu realizacji zaplanowanych działań nastąpi poprawa jakości 

powietrza i środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Łódzkiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego należało pozytywnie uzgodnić odstąpienie od 

przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

,, Strategia rozwoju gminy Regnów na lata 2023-2030 ". 

Otrzvmuje: 

1. Pan Maciej Mikulski - pełnomocnik 
Ekodialog 
ul. Stępińska 48/58 lok. 4 
00-739 Warszawa 

Do wiadomości: 
1. Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej 

ul. Łowicka 15, 96-200 Rawa Mazowiecka, 
2. aa. 

z up. 
arius7. Matusiak 

Z - CA DYREKTORA 
ds . Systemów ZarzącJ'l.a.nta J koścl!l 

WSSE w Ł.odz l 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) (RODO) informujemy, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny z siedzibą w Łodzi (90-046), ul. Wodna 40; 

2 . administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować 

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@pis.lodz.pl ; 

3. administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 61 i 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. realizacji podania, a także rozpatrzenia innych 

wniosków i skarg oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody osoby, której dane są przetwarzane np. 

w zakresie danych teleadresowych, w celu komunikacji na temat realizacji przedłożonej sprawy. 

4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. dostawcą 

oprogramowania, zewnętrznym audytorem); 

5. administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6. ma Pani/Pan prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez 1 O lat, a w zakresie 

skarg - wieczyście. 

2. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

3. podanie danych osobowych jest obligatoryjne do rozpatrzenia podania. Konsekwencją nie podania 

danych osobowych będzie brak możliwości rozpati:zenia sprawy; Jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody [art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO] może Pan/Pani cofnąć zgodę 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne. Jednak 

niewyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych teleadresowych, nie pozwoli pracownikom 

WSSE w Łodzi na kontakt poprzez urządzenia teleinformatyczne z Państwem; 

4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 


