POMORSKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
Gdańsk, dnia 30.12.2021 r.
ONS.9022.3.28.2021.MG
OPINIA
Na podstawie art. 3 pkt 1, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 46 i 58 ust. 1 pkt 2
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. z 2021 r. poz. 2373) – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Czerska, znak: WP.7310.1.2020 z dnia
30.11.2021 r. (wpływ 01.12.2021 r.) w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu
pn. „Strategia Rozwoju gminy Czersk do roku 2030”, opracowywanej na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej w Czersku nr XXVI/310/20 z dnia 24.11.2020 r. w sprawie
przystąpienia do prac nad „Strategią Rozwoju gminy Czersk do roku 2030”, zmienionej
uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nr XXXIII/384/21 z dnia 25.05.2021 r. po zapoznaniu
się z przedłożoną dokumentacją:
1. Projektem „Strategii Rozwoju gminy Czersk do roku 2030”.
2. Prognozą oddziaływania na środowisko do „Strategii Rozwoju gminy Czersk do roku
2030”, wyk. Pracownia Ochrony Środowiska i Systemów Informacji Geograficznej
GEOECOM, wrzesień 2021 r. - listopad 2021 r.
opiniuje
projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju gminy Czersk do roku 2030” – bez uwag.
Uzasadnienie
Podstawowym celem projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju gminy Czersk
do roku 2030” jest aktualizacja zapisów obecnie obowiązującej strategii o zmienione
uwarunkowania rozwoju, wynikające ze zmian otoczenia gospodarczo-społecznego gminy,
wpływające na konieczność wyznaczenia nowych zadań i celów rozwojowych gminy.
W czasie, który minął od przyjęcia obecnie obowiązującej strategii, pojawiło się szereg
zaktualizowanych oraz nowych aktów prawnych, regulujących kwestie w zakresie rozwoju
strategicznego oraz w zakresie nowych dokumentów strategicznych rangi wojewódzkiej
i powiatowej. Ponadto, na skutek dynamicznego rozwoju osadniczego gminy, częściowo
zmieniły się realia gospodarcze i społeczne obszarów wiejskich i miejskich, wpływające
na zasadność realizacji poszczególnych celów rozwojowych według dotychczas
obowiązującej strategii.
Zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji strategii rozwoju
gminy - za najistotniejsze cele przygotowania nowego dokumentu uznano: weryfikację
przyjętych celów rozwojowych, uwzględnienie walorów przyrodniczych i kulturowych
gminy, aktualizację wynikającą z innych dokumentów strategicznych.
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Celem rozwoju gminy, określonym w projekcie strategii jest zapewnienie
warunków dla wysokiego poziomu życia i zadowolenia obecnych i przyszłych
mieszkańców oraz budowanie dobrego środowiska dla ich zamieszkania. Strategia gminy
jest dokumentem o średnim horyzoncie czasowym, jej okres obowiązywania to ok 7-10 lat.
Wizja, cele, kierunki działań są wyznaczane z myślą o horyzoncie do 2030 roku.
Dokument „Strategii Rozwoju gminy Czersk do roku 2030” składa się
z następujących elementów:
− diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów
funkcjonalnych,
− analizy SWOT i określenia głównych wyzwań rozwojowych gminy,
− wizji rozwoju gminy,
− celów strategicznych rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym,
− kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych,
− oczekiwanych rezultatów planowanych działań,
− ustalenia i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej,
− obszarów strategicznej interwencji określonych we właściwej strategii rozwoju
województwa wraz z zakresem planowanych działań,
− obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla gminy wraz z zakresem
planowanych działań,
− systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzania ewentualnych
dokumentów wykonawczych,
− ram finansowych i źródeł finansowania.
Cele strategiczne i operacyjne, zawarte w dokumencie, mają za zadanie
podniesienie standardu życia mieszkańców, dostępu do usług, w tym turystycznych oraz
rozwoju gospodarczego, przy poszanowaniu zasobów środowiska. Wyrazem tych dążeń
jest szereg zaplanowanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej – tj. rozbudowy
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych czy termomodernizacji budynków. W ten sposób
realizacja działań wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, ważną dla obszarów
o szczególnie cennych walorach przyrodniczych, do jakich niewątpliwe należą tereny
w graniach gminy Czersk.
Projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju gminy Czersk do roku 2030”
przewiduje następujące działania oraz cele strategiczne:
– dział społeczny – cel: dobra jakość życia mieszkańców,
– dział gospodarczy – cel: zrównoważony rozwój gospodarczy,
– dział przestrzeń: środowisko i infrastruktura – cel: życie w zgodzie ze środowiskiem.
W kontekście zmian, jakie niesie ze sobą nowa strategia, do ważniejszych kwestii
należy wyznaczenie nowych celów rozwojowych, spójnych z celami wojewódzkimi
i krajowymi. Poza tym strategia nie wnosi diametralnych zmian w zakresie polityki
rozwojowej gminy. Podsumowując, nowo opracowany dokument strategiczny uwzględnia
potrzeby rozwojowe gminy, sankcjonując wymogi ochrony środowiska oraz walorów
kulturowych. Zaproponowane w „Strategii Rozwoju gminy Czersk do roku 2030”
rozwiązania w zakresie polityki rozwojowej gwarantują dalsze prawidłowe
funkcjonowanie gminy.
Zgodnie z prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu
pn. „Strategia Rozwoju gminy Czersk do roku 2030” – w wyniku realizacji zapisów
projektu dokumentu nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.
Nie prognozuje się znaczącego, negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku
przyjęcia dokumentu. Strategia nie przyczyni się do poważnych zmian w środowisku,
jeżeli zostaną zrealizowane wskazania w niej zawarte oraz zostaną uwzględnione przepisy
odrębne, dotyczące ochrony przyrody.

Zgodnie z prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu – realizacja
zapisów „Strategii Rozwoju gminy Czersk do roku 2030” może przyczynić się
do zwiększenia powierzchni terenów zabudowanych, co niesie ze sobą pewne uciążliwości
dla środowiska. Rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej przyjęte w dokumencie
gwarantują jednak utrzymanie stanu czystości powietrza i wód na niepogorszonym
poziomie. Nie przewiduje się też znaczącego wzrostu uciążliwości w zakresie
oddziaływania akustycznego czy promieniowania elektromagnetycznego. Strategia
zawiera też ustalenia sankcjonujące ustanowione formy ochrony przyrody oraz strefy
ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. W ten sposób zagwarantowano ochronę
najcenniejszych zasobów przyrodniczych gminy oraz substancji zabytkowej, stanowiących
o atrakcyjności ekologicznej i krajobrazowej.
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