
PODSUMOWANIE  STRATEGICZNEJ  OCENY  ODDZIAŁYWANIA  NA 
ŚRODOWISKO  ZMIANY  STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  GMINY RZEKUŃ 
Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2010r. 
 
 

1. Podstawa Prawna: 
 
Ustawa 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm, w szczególności 
art.55 ust.3, który określa zakres Podsumowania. 
 

2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 
 
Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczyła zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń. 
Prognoza spełnia warunki określone a art. 51, 52 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz 1227 ze zm.) oraz wynika z uzgodnień 
wymaganych w trybie art.53 cytowanej ustawy. 
W prognozie przeanalizowano wpływ zmian w studium na poszczególne elementy 
środowiska przyrodniczego, oraz miejscową ludność. Zmiany mogą dotyczyć: 

− klimatu akustycznego 
− emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 
− charakteru krajobrazu 
− zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu, glebie, roślinności i stosunkach 

wodnych 
 
Realizacja planowanych zapisów studium w większości nie spowoduje istotnie 
negatywnych zmian w składzie gatunkowym oraz funkcjonowaniu Obszaru 
Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi. Jedynym przedsięwzięcie 
ingerującym w chronione siedliska ptaków, dla których OSO Dolina Dolnej Narwi, 
jest budowa fragmentu obwodnicy wraz z przeprawą przez Narew. 
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania ustaleń ,,Studium” na istniejące 
formy ochrony środowiska kulturowego. 
Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
Nowa elektrownia zlokalizowana będzie na terenie byłego miejsca eksploatacji 
piasku, przy wysypisku odpadów oraz w sąsiedztwie hałd po byłym wysypisku 
odpadów paleniskowych istniejącej elektrowni. Krajobraz terenu jest juŜ w 
znacznym stopniu przekształcony i zdegradowany. Chłodnia kominowa nowej 
elektrowni będzie widoczna ze znacznej odległości ale w zestawieniu bliskiego 
sąsiedztwa istniejących 3 kominów istniejącej  elektrowni ENERGA Elektrownie 
Ostrołęka S.A. i dwóch kominów zakładu STORA  ENSO S.A. oraz wieŜy 
radiowo-telewizyjnej nie będzie miało istotnego znaczenia dla krajobrazu. 



 
W związku z ustaleniami studium nastąpi umocnienie strefy funkcjonalno-
przestrzennej, systemu komunikacji oraz innych elementów mających pośredni lub 
bezpośredni wpływ na Ŝycie lokalnej ludności. Projektowana dla miasta Ostrołęki 
obwodnica poprawi równieŜ komunikację między terenami osiedleńczymi gminy 
Rzekuń zmniejszając uciąŜliwość ruchu pociągów. 
 
     3.  Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do 

rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych 
 
Projekt zmiany Studium został opracowany w jednym wariancie. 
Zmiany, które zostały wprowadzone do studium dotyczą sześciu, stosunkowo 
niewielkich obszarów: 

1. Wyznaczenie terenu pod budowę nowej Elektrowni, 
2. Tory kolejowe z terenami obiektów produkcyjnych, 
3. zmiana fragmentu planowanej obwodnicy omijającej teren nowej 

elektrowni, 
4. Lokalizacja stacji segregacji odpadów, 
5. Wyznaczenie stałego miejsca lądowiska śmigłowca ratunkowego 
6. Postulowanego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej Ostrołęka-Wyszków 

– zgodnie z postanowieniami ,,Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa mazowieckiego”. 

 
4. Opinie właściwych organów 

 
Organami właściwymi w s[prawie opiniowania strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego są: 

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w warszawie 
2) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie 

 
Pismem Nr 7320/1/09 z dnia 02.03.2009r. Wystąpiono o ustalenie zakresu i 
stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie. 
Pismem Nr RDOŚ-14-WOOŚ-I-JD-7041-652/09 z dnia 09.04.2009r uzgodnił 
zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie. 
 
Pismem Nr 7320/2/09 dnia 02.03.2009r. wystąpiono o ustalenie zakresu i stopnia 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazał sprawę do Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce pismem Nr 
ZNS.717/28/2009 z dnia 31.03.2009r. uzgodnił zakres prognozy. 
 
 



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem nr RDOŚ-14-WOOŚ-I-JD-
7041-1406/09/10 z dnia 28 maja 2010r. zaopiniował pozytywnie projekt studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie ul. śelazna 79,  
00-875 Warszawa pismem ZNS.711-745-1/10.GC z dnia 26.05.20010r. nie wniósł 
uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rzekuń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 

5. Zgłoszone uwagi i wnioski 
 
Prace nad opracowaniem zmiany studium rozpoczęto po podjęciu przez Radę 
Gminy Rzekuń Uchwały Nr XXXIII/137/2008 z dnia 5 sierpnia 2008r. 
W dniu 15 listopada 2008r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
Ustawa ta nałoŜyła obowiązek sporządzania do projektów studiów uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego prognoz oddziaływania na 
środowisko oraz konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. 
W wyniku ogłoszenia prasowego, które ukazało się w  Tygodniku Ostrołęckim w 
dniu 25.08.2009r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń, obwieszczeń oraz informacji 
zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu wpłynęło 25 wniosków. Wszystkie 
wnioski nie zostały uwzględnione. 
Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowiska był 
wyłoŜony do publicznego wglądu w terminie od dnia 1 lipca 2010r. do 11 sierpnia 
2010r. w tym czasie zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust 2 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania nas środowisko, zapewniono 
moŜliwość udziału społeczeństwa w tworzeniu dokumentu w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. 
W trakcie wyłoŜenia do publicznego wglądu przeprowadzono publiczną dyskusję 
nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami. 
Po wyłoŜeniu projektu studium wpłynęło 58 pism (zawierających 107uwag), z 
których 41 zostało uwzględnionych a 17 nie uwzględniono. 
W wyniku zawiadomienia organów i instytucji właściwych do uzgadniania i 
opiniowania projektu studium wpłynęły wnioski, które zostały uwzględnione w 
projekcie dokumentu. 
 
 
 
 
 



6. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko 

 
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rzekuń nie wprowadza funkcji, które mogłyby potencjalnie 
transgranicznego oddziaływać na środowisko, w związku z tym nie było potrzeby 
przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko. 
 

7. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania 
monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu 

 
Na etapie oceny projektu studium nie wprowadzono konkretnych rozwiązań 
mających na celu analizę skutków realizacji oraz częstotliwości jej 
przeprowadzania.  
W przypadku inwestycji mogących znacząco wpływać na stan środowiska analiza 
skutków dla środowiska danej inwestycji, powinna być systematycznie 
prowadzona w szczególności na etapie ich realizacji  oraz na etapie eksploatacji 
inwestycji. 
 


