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Wójt Gminy Lubicz

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie

art. 48 ust. 2, art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pażdziemika 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 sierpnia 2021 r. (wpływ: 9.08.2021 r.), znak:

ORG.033.2.235.202l, uzgadnia odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Lubicz na lata

2021-2028”.

Przesłany dokument określa politykę rozwoju gminy Lubicz,

w 3 obszarach strategicznej interwencji: „Rozwój usług publicznych, rekreacja i ochrona

środowiska”, „Rozwój potencjału gospodarczego gminy”, „Infrastruktura techniczna”.

Ustalenia przedmiotowego projektu zakładają między' innymi realizacje

następujących działań: edukacja ekologiczna, działania promocyjne, rewitalizacja ruin zamku

w Złotorii, stworzenie nowych oraz rozbudowę istniejących miejsc rekreacji, realizacja

punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, utworzenie na terenie gminy strefy

gospodarczej, budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa dróg gminnych oraz budowa mostu
przez Drwęcę w Nowej Wsi wraz z drogami dojazdowymi, realizacja oświetlenia ulicznego,
budowa nowych obiektów mieszkalnych, utworzenie terenów rekreacyjnych i rekreacyjne-

sportowych.

W granicach administracyjnych gminy zlokalizowane są następujące formy ochrony

przyrody:

- Rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”.

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,
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- Obszary Natura 2000: specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003,
Nieszawska Dolina Wisły PLH040012,

- użytki ekologiczne,

- 16 pomników przyrody,

- zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Jar przy Strudze Lubickiej”.

Jednocześnie, przez południowo-wschodnią część terenu Gminy Lubicz przebiega

fragment korytarza ekologicznego wyznaczonego przez Instytut Badania Ssaków Polskiej

Akademii Nauk pn.: ,,KPn-C Dolina Drwęcy- Dolina Dolnej Wisły Zachodni”.

Przedstawione działania realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi, nie stanowią

zagrożenia dla środowiska. Planowane zamierzenia będą w większości realizowane w terenie

zurbanizowanym, w istniejących ciągach komunikacyjnych, na terenach zagospodarowanych,

przekształconych i nie powinny mieć negatywnego wpływu na bioróżnorodność środowiska

i siedliska przyrodnicze.

W konsekwencji, na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż realizacja

założonych W dokumencie zadań nie spowoduje znacząco negatywnego oddziaływania
na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 cyt. ustawy o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a mianowicie: wyżej opisany charakter działań
przewidzianych oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko W ramach

rozpatrywanego projektu, rodzaj i skalę potencjalnego oddziaływania na środowisko - teren

w granicach jednej Gminy - Lubicz uznaję, iż realizacja założeń przedmiotowego

opracowania nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, uzgadniam odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Lubicz

na lata 2021-2028”.
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