Dokument podsumowujący
do
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA LATA 2015 – 2018 Z
PERSPEKTYWĄ DO 2022 ROKU

Dokument zawiera:
I. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym,
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi
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i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
II. Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu
do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
1. ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
2. opinie właściwych organów (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny)
3. zgłoszone uwagi i wnioski;
4. wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
jeżeli zostało przeprowadzone;
5. propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
2
realizacji postanowień dokumentu.
Przedmiotowe opracowanie jest dokumentem uzupełniającym do Programu ochrony
środowiska dla gminy Węgliniec na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku zwanego dalej
Programem.
Niniejszy dokument uwzględnia wymagania zawarte w art. 43 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. 2013 poz. 1235), tj.:
„Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa podaje do
publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego
treścią oraz:


uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi
i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa;



podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu
do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały
wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
opinie właściwych organów (RDOŚ, PWIS)
zgłoszone uwagi i wnioski;
wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
jeżeli zostało przeprowadzone;
 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu.”
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Zgodnie z art. 42 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.)
2
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy
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I. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec dnia 25 czerwca 2015 roku, zawiadomił o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwa w pracach nad projektem pn.: „Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta
Węgliniec na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku. Dnia 8 października 2015 roku Burmistrz
Miasta i Gminy Węgliniec zawiadomił o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, tym samym wykładając do wglądu publicznego projekt „Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 roku” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie zostało umieszczone:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – w BIP,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Węgliniec.
W ramach udziału społeczeństwa, wszyscy zainteresowani, mogli zapoznać się z treścią
projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015 - 2018
z perspektywą do 2022 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wnosić uwagi
i wnioski dotyczące ww. dokumentów, w dniach od 25.06.2015 roku do 16.07.2015 roku oraz od 8
października 2015 roku do 29 października 2015 r.
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II. Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu
w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
opinie właściwych organów (RDOŚ, PWIS, Zarząd Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu);
zgłoszone uwagi i wnioski;
wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone;
II. 5 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.
II. 1
II. 2
II. 3
II. 4

Przedstawianie rozwiązań alternatywnych w kontekście analizy prawidłowości sformułowania
celów i ich ewentualnych modyfikacji jest nieuzasadnione ponieważ, przeprowadzona w ramach
Prognozy analiza celów Programu, a w szczególności jego spójności z innymi dokumentami
strategicznymi (m.in. Strategią Rozwoju Kraju) wskazuje, że są one w pełni zgodne z postanowieniami
tych dokumentów, a także wynikają wprost z postanowień zawartych w tych dokumentach oraz
obowiązującym w Polsce prawie.
Wariantowaniu mogłyby podlegać analizy doboru sposobów i środków osiągania tak określonych
celów. Biorąc pod uwagę fakt, że również i w tym przypadku sprecyzowane w Programie działania
w zdecydowanej większości wynikają z innych dokumentów sektorowych, jak i strategicznych
wyższego szczebla, rozważanie alternatyw nie znajduje także i w tej kwestii odpowiedniego
uzasadnienia.
II. 1 Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko
Sporządzenie Prognozy do Programu wynika z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1234 z późn. zm.) oraz
Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko.
Opracowanie przygotowane zostało na potrzeby przeprowadzenia procedury strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Głównym celem prognozy jest określenie skutków dla
środowiska zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, jakie związane mogą być z realizacją ustaleń
Programu.
Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu, które mogą negatywnie oddziaływać
na środowisko należą przede wszystkim inwestycje w zakresie budowy i modernizacji dróg oraz
infrastruktury komunalnej (wodociągi, kanalizacja). Inwestycje te w zdecydowanej większości, z uwagi
na swój charakter mogą podlegać procedurze oddziaływania na środowisko, w której szczegółowo
analizowane będzie oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska. W ramach procedury
uwzględniane będą również analizy dotyczące minimalizacji bądź kompensacji możliwych
oddziaływań. W efekcie ocenie zostanie poddany poziom znaczności poszczególnych oddziaływań.
W procedurze oceny oddziaływania na środowisko powinni być zaangażowani projektanci,
administracja samorządowa, służby ochrony przyrody, środowisko naukowe i organizacje społeczne,
Potencjalne negatywne oddziaływania, które mogą wystąpić przy realizacji zaplanowanych
zadań inwestycyjnych można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez:


odpowiednio dobrze przemyślany wybór lokalizacji inwestycji (a w przypadku inwestycji
liniowych ich przebiegu) uwzględniający lokalne uwarunkowania, walory przyrodnicze
i występowanie zabytków,
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odpowiednio staranne przygotowanie projektu, przy uwzględnieniu potrzeby ochrony
środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji,
odpowiednie zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w szczególności
w sąsiedztwie obszarów szczególnie wrażliwych na negatywne oddziaływanie, obiektów
zabytkowych oraz siedzib ludzkich,
stosowanie odpowiednich technologii, materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i organizacji
pracy ograniczających wpływ na środowisko w fazie budowy, oraz eksploatacji,
maskowanie (wkomponowywanie w otoczenie) elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.

II. 2 Opinia właściwych organów (RDOŚ, PWIS, Zarząd Starostwa Powiatowego w Zgorzelców)
II.2.1 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem z dnia 27 lipca 2015 roku,
znak: WSI.410.322.2015.JN wydał negatywną opinię w sprawie możliwości odstąpienia
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Węgliniec lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 roku”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem z dnia 27 lipca 2015 roku,
znak: WSI.410.322.2015.JN uzgodnił zakres strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015 – 2018 z perspektywą
do 2022 roku” oraz określił zakres prognozy.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem z dnia 12 listopada 2015
roku, znak: WSI.410.545.2015.DK zaopiniował pozytywnie bez uwag „Program Ochrony Środowiska
dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 roku”.
II.2.2 Opinia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
we Wrocławiu
Państwowy Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, pismem z dnia 1 lipca
2015 roku, znak. ZNS.9011.3.993.2015.DG wydał pozytywną opinię w sprawie możliwości odstąpienia
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Węgliniec na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 roku.”
Dolnośląski
Państwowy
Wojewódzki
Inspektor
Sanitarny,
pismem
z dnia 27 sierpnia 2015 roku znak pisma: ZNS.9011.3.1342.2015.DG uzgodnił zakres strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec
na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 roku.”
Dolnośląski
Państwowy
Wojewódzki
Inspektor
Sanitarny,
pismem
z dnia 19 października 2015 r. 2015 roku znak pisma: ZNS.9011.3.1594.2015.DG zaopiniował
pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych „Program Ochrony Środowiska dla
Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 roku.” Dolnośląski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie wniósł żadnych uwag do Programu.

II.2.3 Opinia Zarządu Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, pismem z dnia 8 grudnia 2015 roku, znak: BS.6223.2.22.2015.3
wydał pozytywną opinię w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec na
lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 roku”.
II. 3 Zgłoszone uwagi i wnioski
W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
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II. 4 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone
Biorąc pod uwagę lokalny i regionalny charakter możliwych do wystąpienia oddziaływań
na środowisko, a także położenie gminy Węgliniec w dużej odległość od granic kraju, należy
stwierdzić, że realizacja Programu nie będzie skutkowała możliwością wystąpienia oddziaływań
transgranicznych, wobec czego dokument ten nie musi być poddawany procedurze transgranicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
II. 5 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu
Zakres przewidzianego monitoringu obejmuje zarówno:
 monitoring środowiska – poprzez analizę wskaźników charakteryzujących stan środowiska,
 monitoring założeń programowych – poprzez realizację celów i działań ujętych w Programie
Monitoring pozwoli na dokonanie oceny procesu wdrażania oraz kierunków ewentualnej niezbędnej
modyfikacji analizowanego dokumentu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, co cztery lata będzie wykonywana aktualizacja
Programu,
a co dwa lata oceniany będzie stopień realizacji przyjętych w nim celów i działań, poprzez
sporządzanie raportów z wykonania Programu.
W celu efektywnego monitorowania zaproponowano do wykorzystania wskaźniki środowiskowe
dokumentujące wpływ wykonanych działań zapisanych w Programie.
III. 6. Przyjęcie dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Węgliniec na lata 2015 – 2018
z perspektywą do 2022 r. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Węglińca w dniu 15 grudnia 2015
roku.
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