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PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SZCZYRK NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO
2025 ROKU

1.

PODSTAWA WYKONANIA

Podstawą wykonania niniejszego podsumowania jest:
• Dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. UE L. 197 z 21.07.2001 s.30).
•

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017 poz. 1405) art. 55, pkt. 3, której zapis mówi:

„Do przyjętego dokumentu załącza się pisemne 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 o których mowa w art. 57 i 58,
• zgłoszone uwagi i wnioski;
• wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało
przeprowadzone;
•

2.

propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.”

UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO
ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach projektu „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Szczyrk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” ma pozytywny wpływ na środowisko
i proponowanie w tym zakresie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia.
Ponadto brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań.
Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub
od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy remontach dróg,
działaniach termomodernizacyjnych, montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii należy
rozważać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie
oddziaływać na środowisko.
Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać:
•
•

warianty lokalizacji,
warianty konstrukcyjne i technologiczne,

• warianty organizacyjne
• wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”.
Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować
konsekwencje środowiskowe. Niemniej jednak w sytuacjach braku możliwości realizacji pewnych rodzajów zadań
biorąc wszystkie „za” i ”przeciw” możliwa jest rezygnacja z niektórych działań zapisanych w projekcie
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”
W przypadku pozostałych zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko, zaproponowanie
rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione.

3.

RAMOWY PRZEBIEG OPRACOWANIA DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO
UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
ü 4 września 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą POŚ wraz z prognozą z wykonawcą
wyłonionym w drodze konkursowej.
ü 27 listopada 2017 roku została wykonana wersja robocza „Programu…”
ü 6 listopada 2017 roku zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
o odstąpienie od przeprowadzeni strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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ü 15 stycznia 2018 roku uzgodnieniem nr WOOŚ.410.575.2017.AB otrzymano odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisk od Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach.
ü 16 listopada 2017 roku wystąpiono o opinię do Zarządu Powiatu Bielskiego.
ü 8 stycznia 2018 roku Zarząd Powiatu Bielskiego podjął uchwałę nr 7/2018 w sprawie opinii do
projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2018-2021
z perspektywą do 2025 roku” - opinia pozytywna bez uwag.
ü Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Burmistrz
Miasta Szczyrk odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu „POŚ". Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy OOŚ,
Burmistrz Miasta Szczyrk podał do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „POŚ” wraz
z uzasadnieniem. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczyrk w tej sprawie ukazało się w dniu
20.02.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczyrku
www.bip.szczyrk.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
ü w dniach 27 listopada – 18 grudnia 2017 roku oraz od 23 stycznia do 12 lutego 2018 roku odbyły
się konsultacje społeczne. Projekt „Programu…” został umieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej, egzemplarz opracowania został wyłożony do publicznej wiadomości z wyznaczeniem
terminu na zgłaszania uwag i wniosków. W wyznaczonych terminach nie wpłynęły żadne uwagi.
ü 20 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Szczyrku, która za zapoznaniu się z dokumentem pozytywnie zaopiniowała projekt
„Programu…”,
ü Dnia 27 marca 2018 roku Uchwałą nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku przyjęto „Program
Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku”.

4.

INFORMACJA O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Na podstawie art 30. ustawy z dnia 3 października 2008 r. OOŚ „organy administracji właściwe […]
opracowania projektów dokumentów, w przypadku których przepisy niniejszej ustawy […] wymagają
zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio
przed […] przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą”.
oraz
na podstawie art 55 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. OOŚ „Organ opracowujący projekt
dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, bierze pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania
na środowisko, opinie organów, o których mowa w art. 57 i 58, oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone
w związku z udziałem społeczeństwa”
w dniach od 27 listopada do 18 grudnia 2017 roku oraz od 23 stycznia do 12 lutego 2018 roku odbyły się
konsultacje społeczne.
Projekt „Programu…” został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, egzemplarz opracowania
został wyłożony do publicznej wiadomości z wyznaczeniem terminu na zgłaszania uwag i wniosków.
W wyznaczonych terminach 21 dni nie wpłynęły żadne uwagi.

5.

USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA

ŚRODOWISKO POŚ
Dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2018 – 2021 z perspektywą do
2025 roku” nie przeprowadzano procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i nie
opracowywano Prognozy oddziaływania na środowisko.
W uzasadnieniu prośby o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny zapisano iż charakter działań
przewidzianych w Programie jest nastawiony na ochronę zdrowia i życia mieszkańców a także otaczającej
przyrody poprzez eliminację zagrożeń dla środowiska, poprawę jego, jakości, a także, między innymi
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, sprawniejsze i niezagrażające środowisku gospodarowanie
zasobami, oraz ochronę walorów przyrodniczo – krajobrazowych na obszarze Gminy.
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Zapisy Programie Ochrony Środowiska ustalają ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć, nie mniej
jednak zadania są ustalane na długi horyzont czasowy – do roku 2025, w związku, z czym nie wszystkie
planowane przedsięwzięcia będą miały sprecyzowane szczegółowe dane dotyczące analiz finansowo –
ekonomicznych, ale wyznacznikiem zadań jest fakt ochrony istniejących walorów środowiskowych Gminy
Szczyrk oraz zachowania, poprawy lub odtworzenia cennych walorów środowiska, które zostały w jakiś
sposób zdegradowane.
Informacje o planowanych działaniach Gminy Szczyrk które zostały zapisane w „Programie Ochrony
Środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” dotyczące wszystkich
dziedzin ochrony środowiska są powiązane z ideą zrównoważonego rozwoju, łącząc ze sobą trzy układy
ładów społecznego, gospodarczego i ekologicznego, a także są zgodne z prawodawstwem Polskim
i wspólnotowym.
Wszystkie działania przewidziane w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2018 –
2021 z perspektywą do 2025 roku” będą miały pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, środowisko
i walory naturalne Gminy Szczyrk.
W czasie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czasowo niedogodności związane z hałasem
w czasie prac polegających na przykład na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowie dróg czy
termomodernizacjach. Uciążliwości będą jednak tylko czasowe i w efekcie działania przyczynią się do
uzyskanie efektu ekologicznego dużo większego niż czasowe oddziaływania negatywne.
Nie przewiduje się budowy nowej infrastruktury na terenach niezurbanizowanych i obszarach
przyrodniczych.
Zasięg oddziaływań nie będzie wykraczał poza granice Gminy Szczyrk.
Czas trwania oddziaływań będzie wiązał się z działaniami inwestycyjnymi i będzie występował tylko
w czasie robót. Zadania określone w opracowaniu zaplanowane są do roku 2025. Wszystkie negatywne
oddziaływania będą miały charakter czasowy i będą odwracalne.

6.

OPINIE/UZGODNIENIA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW

Dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2018 – 2021 z perspektywą do
2025 roku” otrzymano tylko jedną opinie Zarządu Powiatu Bielskiego:
• Uchwała nr 7/2018 Zarządu Powiatu Bielskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku pozytywnie opiniująca
projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2018 – 2021 z perspektywą do
2025 roku”.
Kopia opinii stanowi załącznik do niniejszego podsumowania.
Dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2018 – 2021 z perspektywą do
2025 roku” otrzymano uzgodnienie nr WOOŚ.410.575.2017.AB z dnia 15 stycznia 2018 roku dotyczące
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Katowicach.
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. OOŚ „Przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko jest wymagane także w przypadku projektów dokumentów, innych niż
wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ
opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może
spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko”.
W związku z tym, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił odstąpienie nie
zwracano się do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia.

7.

ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI

W trakcie opiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2018 – 2021
z perspektywą do 2025 roku” społeczeństwo uzyskało możliwość zapoznania się z projektem dokumentu.
W dniu 27 listopada 2017 r. oraz w dniu 22.01.2018 r. organ opracowujący projekt dokumentu podał do
publicznej wiadomości informację o możliwościach zapoznania się z dokumentacją oraz o miejscu, w którym
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jest ona wyłożona do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków ze wskazaniem terminu ich składania
oraz organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Informacje powyższe ogłoszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczyrku
oraz udostępniono w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.bip.szczyrk.pl.
Czas trwania konsultacji społecznych określono w terminach od dnia 27.11.2017 r. do dnia 18.12.2017 r.
oraz od dnia 23.01.2018 r. do 12.02.2018 r.
W ustawowym terminie 21 dni nie wpłynęły żadne uwagi.

8.

WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Realizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025
roku” nie tworzy żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter
mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach
„Programu…” ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie
miało zasięg lokalny. Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja „Programu…” nie wskazuje
na możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium
innych państw.
W związku z tym nie została przeprowadzona procedura transgranicznego oddziaływania „Programu…”
na środowisko.

9.

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI

PRZEPROWADZANIA MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ DOKUMENTÓW
Podstawowym celem systemu monitoringu realizacji postanowień „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Szczyrk na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” jest określenie między innymi:
• wielkości i zmiany stężeń zanieczyszczeń powietrza stale monitorowanych,
• wielkości i zmiany stężeń zanieczyszczeń biogennych w potokach,
• udział odnawialnych źródeł energii w produkcji i wykorzystaniu ciepła i energii elektrycznej,
• ilości odpadów wytwarzanych na terenie Gminy,
• ilość akcji edukacyjnych realizowanych na terenie Gminy.
Zarządzanie systemem gospodarki środowiskowej wymaga zbierania i ewidencjonowania dużej ilości
danych
i informacji dotyczących ilości i rodzajów wytwarzanych zanieczyszczeń. Zakłada się współpracę Gminy
Szczyrk ze Starostwem Powiatowym w Bielsku - Białej, Urzędem Marszałkowskim w Katowicach oraz
tworzenie własnej komputerowej bazy danych.
Elementem wspomagającym system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach środowiskowych może być
komputerowy system gospodarki środowiskowej. Opracowany i wdrożony system będzie nie tylko
narzędziem do gromadzenia informacji, ale również bardzo użytecznym narzędziem dla potrzeb kontroli
i kształtowania przyszłościowych rozwiązań. Właściwe ukierunkowanie systemu przepływu informacji
z przedsiębiorstw do bazy, w celu stałego uaktualniania danych, a także obserwacja zachodzących zmian,
będą dawały aktualny obraz skuteczności wdrażania i stopnia realizacji w czasie, zamierzonych w planie
celów.
Natomiast cykliczna aktualizacja danych (w cyklu rocznym) stworzy korzystne warunki do prowadzenia
stałego bilansu zanieczyszczeń wytwarzanych na terenie gminy lub poza nią.
Ponadto, Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu
i gminy sporządzanie, co dwa lata raportu z realizacji programu ochrony środowiska. Bezpośrednim
wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań objętych programem ochrony środowiska będzie ciągły
monitoring oraz kontrola podejmowanych działań.
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