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1. Wstęp.

Niniejszy dokument został  opracowany w celu realizacji  zapisu art.  55 ust.  3 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  2020 r.  poz.  283,  284,  322,  471,  1378.),  zgodnie  z którym należy

załączyć do Programu informacje o zgłoszonych uwagach i wnioskach do dokumentu oraz o

sposobie ich wykorzystania.

2. Podstawa prawna opracowania Programu Ochrony Środowiska.

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, zgodnie z  ustawą z dnia 27 kwietnia  

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz.U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.), Wójt Gminy

Jaktorów zobligowany jest do sporządzenia  Programu Ochrony Środowiska.  W myśl w/w

ustawy politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej

działania  w  perspektywie  obejmują  kolejne  4  lata.  Z  wykonania  Programu  Ochrony

Środowiska organ wykonawczy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia Radzie Gminy.

Według  założeń  sporządzenie  programu  doprowadzi  do  poprawy  stanu  środowiska

naturalnego,  efektywnego  zarządzania środowiskiem,  zapewni  skuteczne  mechanizmy

chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań

obowiązującego w tym zakresie prawa.

Opracowanie, jakim jest  Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, 

a  także  wyznacza  cele  i  zadania  środowiskowe,  które  odnoszą  się  do  aspektów

środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Podczas tworzenia dokumentu,

przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników,

ułatwiającego  i  przyśpieszającego  rozwiązywanie  poszczególnych  zagadnień.  Program

zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie oraz przedstawia

propozycje  zadań,  które  prowadzą  do  rozwiązania problemów  związanych  z  ochroną

środowiska.
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Nadrzędnym przyjętym celem strategicznym Programu jest: „zrównoważony rozwój

Gminy  Jaktorów  w  uwzględnieniem  zarówno  potrzeb  mieszkańców  jak  

i z poszanowaniem środowiska naturalnego”.

3. Obowiązek opiniowania projektu.

Opiniowanie

Obowiązek  opiniowania  projektu  Programów  Ochrony  Środowiska  (POŚ)

wprowadzono w ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U.

2019 poz. 1396 z późn. zm.), w której w art. 17 organ wykonawczy gminy, w celu realizacji

polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio projekt gminnego programu ochrony

środowiska, który zgodnie z art.  17 ust.  2 poddaje opiniowaniu organowi wykonawczemu

powiatu. Zgodnie z art.  17 ust.  2 ustawy – Prawo ochrony środowiska projekt  Programu

został

wysłany do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Grodziskiego. Zarząd Powiatu Grodziskiego

przyjął uchwałę nr 313/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do

roku 2027”, w której pozytywnie zaopiniował projekt.

 Zgłoszone uwagi

Brak uwag.

4. Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz.U. 2019 poz.

1396 z późn. zm.) w trybie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z  art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo

ochrony  środowiska  wójt  ma  obowiązek  zapewnienia  możliwości  udziału  społeczeństwa  

w opracowywaniu projektu Programu.
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W  ramach  konsultacji  społecznych  projekt  „Programu  Ochrony  Środowiska  dla

Gminy  Jaktorów na  lata  2020-2023 z  perspektywą do  roku  2027”  został  wystawiony  do

wglądu  dla  społeczeństwa  zarówno  na  stronie  internetowej  BIP  Gminy  Jaktorów

(http://bip.jaktorow.pl), jak również był dostępny siedzibie Urzędu Gminy w Jaktorowie w

Referacie  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa.  Do  dokumentu  można  było  wnosić  uwagi  i

wnioski w terminie ustawowym tj. minimum w ciągu 21 dni od dnia opublikowania projektu

dokumentu,  w formie pisemnej,  ustnie  do protokołu lub za pomocą środków komunikacji

elektronicznej  na  adres:  rolnictwo@jaktorow.pl.  W  trakcie  konsultacji  społecznych  zostały

zgłoszone  uwagi  i  wnioski  ze  strony  społeczeństwa,  których  wyniki  oraz  sposób

uwzględnienia w projekcie zostały określone w załączniku do niniejszego podsumowania. 

Proces opiniowania przez uprawnione organy

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

14 marca 2020 r. wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Warszawie o zgodę na odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania

na  środowisko  projektu  Programu  Ochrony  Środowiska.  W  odpowiedzi  na  wniosek

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie,  pismem  z  dnia  15  kwietnia

przedłożył  pozytywną  opinię  do  projektu  Programu.  Organ  stwierdził  również,  iż

przedmiotowy projekt nie jest dokumentem, dla którego zgodnie z art. 46 i art. 47 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

2018 r. poz. 2081, ze zm.) wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania

na  środowisko,  gdyż  

z analizy uwarunkowań wynika, iż:

-  przedmiotowy  dokument  nie  wyznacza  ram  dla  późniejszych  realizacji  przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

-  realizacja  ustaleń  przedmiotowego  dokumentu  nie  spowoduje  znacząco  negatywnego

oddziaływania na obszar Natura 2000,

-  realizacja  ustaleń  przedmiotowego  dokumentu  nie  spowoduje  znacząco  negatywnego

oddziaływania na środowisko.

Organ jednocześnie zaznaczył,  że Projekt POŚ wskazuje zadania inwestycyjne obejmujące

termomodernizacje  budynków. Prace  te  mogą spowodować zniszczenie  siedlisk gatunków
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podlegających ochronie.  Działania  te  powinny uwzględniać  inwentaryzacje  ornitologiczne,

chiropterologiczne  oraz  entomologiczne.  Może  nastąpić  sytuacja,  że  przeprowadzenia

planowanych czynności będzie mogło być zrealizowane dopiero po uzyskaniu stosownych

zezwoleń.  

W dokumencie  uwzględniono  zalecenia  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w

Warszawie.

 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie.

14  marca  2020  r.  wystąpiono  z  wnioskiem  do  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora

Sanitarnego w Warszawie o zgodę na odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny

oddziaływania  na środowisko projektu  Programu Ochrony Środowiska.  W odpowiedzi  na

wniosek  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny,  pismem  z  dnia  14  maja  2020  r.

przedłożył pozytywną opinię do projektu Programu, nie wnosząc uwag. Organ nie stwierdził

konieczności  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla

Programu ochrony środowiska dla  Gminy Jaktorów, ponieważ analizowany dokument nie

wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko.

5. Ustalenia wynikające prognozy oddziaływania na środowisko.

Organy  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  oraz  Państwowy

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie odstąpiły od przeprowadzania strategicznej

oceny  oddziaływania  na  środowisko  projektu  Programu,  zatem  nie  zachodziła  potrzeba

opracowania prognozy. 

6. Wyniki postepowania dotyczące transgranicznego oddziaływania
na środowisko.

Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów nie wywoła oddziaływań

środowiskowych  o  charakterze  transgranicznym,  w  związku  z  czym  nie  przeprowadzono

transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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7. Propozycje metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 
skutków realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Wdrażanie rozwiązań przewidzianych w projekcie Programu wymaga stałego monitorowania

oraz szybkiej  reakcji  w przypadku pojawiania  się  rozbieżności  pomiędzy projektowanymi

rezultatami a stanem rzeczywistym. Podstawą właściwej oceny wdrażania założeń Programu,

a  także  określenia  problemów  w  osiąganiu  założonych  celów  jest  prawidłowy  system

sprawozdawczości.

Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Jaktorów określa  konstrukcję  systemu

monitorowania  umożliwiającego  pomiar,  kontrolę,  interpretację  efektów  realizowanych

działań oraz uaktualnienia dokumentu. W dokumencie tym zaproponowano wskaźniki, które

powinny pozwolić  określić stopień realizacji  poszczególnych działań.  Wskaźniki  dotyczyć

będą rezultatów oraz produktów Programu. Projekt dokumentu zawiera zestaw wskaźników

do monitorowania projektu – część z nich bezpośrednio wskazuje na efekty dotyczące jakości

środowiska.

Zamieszczone  w  dokumencie  propozycje  wskaźników  monitorowania  jego  realizacji  są

właściwe i pozwalają wraz z wynikami monitoringów prowadzonych przez inne powołane do

tego  służby  (WIOŚ,  RDOŚ)  ocenić  zmiany,  jakie  nastąpią  w  środowisku  w  wyniku  ich

realizacji.

8. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do 
rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych.

Nadrzędnym przyjętym celem strategicznym Programu jest: „zrównoważony rozwój

Gminy  Jaktorów  w  uwzględnieniem  zarówno  potrzeb  mieszkańców  jak  

i z poszanowaniem środowiska naturalnego”.

Na  podstawie  opracowanej  diagnozy  i  analizy  dokumentów wyższego  rzędu  zarówno  na

szczeblu europejskim i krajowym, a także lokalnym sformułowano następujące cele:

 Zapewnienie  mieszkańcom  dostępu  do  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej

poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnościekowej,

 Dobra jakość powietrza atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm -

osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)piranu,pyłu zawieszonego PM2,5 oraz

PM10,

 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
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 Zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych norm,

 Ograniczenie  możliwości  wystąpienia  poważnych  awarii  i  minimalizacja  ich

ewentualnych negatywnych skutków,

 Zachowanie bioróżnorodności i ochrona walorów przyrodniczych,

 Zwiększanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie,

 Zapobieganie degradacji gleb poprzez właściwe użytkowanie, zabiegi ochronne i

rekultywację,

 Racjonalizacja gospodarki odpadami,

 Kontynuacja działań związanych z usuwaniem azbestu.

W związku z powyższym realizacja założeń i celów Programu Ochrony Środowiska dla

Gminy Jaktorów  nie spowoduje znaczącego negatywnego wpływu na środowisko regionu,  

w szczególności  na sieć obszarów chronionych,  w tym Natura 2000 oraz nie  zagrozi  ich

integralności.  Dodatkowo realizacja  założeń  Programu przyczyni  się  do  poprawy jakości

życia mieszkańców.
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