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1. Podstawa prawna
 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),
 Ustawa 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami).
2. Ramowy przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 W dniu 05 października 2011 r. wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie o zakres i stopień szczegółowości prognozy
oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji POS dla powiatu przysuskiego.
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przy piśmie z 14 listopada 2011 r.
uzgodnił zakres i stopień szczegółowości projektu aktualizacji POS.
 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przy piśmie z 20 października
2011 r. uzgodnił zakres i stopień szczegółowości projektu aktualizacji POS
 Pismem z dnia 03 kwietnia 2012 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w
Warszawie poinformował o pozytywnej opinii dla projektu aktualizacji POS (nie wnosząc
uwag).
 Pismem z dnia 16 kwietnia 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowisk w Warszawie
poinformował o pozytywnej opinii dla projektu aktualizacji POS (nie wnosząc uwag).
 Prognozę oddziaływania na środowisko, wraz z dokumentami będącymi przedmiotem
oceny (tj. proj. aktualizacji POS) poddano konsultacjom społecznym. Z opracowaniami
można było się zapoznać w terminie 21 dni od dnia wystawienia dokumentu do konsultacji
zarówno za pośrednictwem strony internetowej BIP jak również w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Przysusze.
3. Ustalenia wynikające z prognozy oddziaływania na środowisko
 W Prognozie przedstawiono informacje o zawartości proj. aktualizacji POS oraz
ponadlokalne uwarunkowania ochrony środowiska wynikające z dokumentów
strategicznych wyższego szczebla. Stwierdzono zgodność proj. aktualizacji POS z celami
i kierunkami innych strategii. Wskazano, iż w dokumentach tych dokonano wyjścia
naprzeciw przewidywanym do powstania rozwiązaniom prawnym polskim i europejskim.
 W wyniku analizy i oceny istniejącego stanu środowiska wskazano na istniejące problemy
środowiskowe istotne z punktu widzenia proj. aktualizacji POS.
 Wskazano w szczególności na: niski poziom skanalizowania, dużą emisję niską z
gospodarstw domowych, niską efektywność funkcjonujących systemów selektywnego
zbierania odpadów, zły stan techniczny dróg na terenie powiatu oraz występowanie
terenów zalewowych, a także brak dostępu do instalacji gazowej.
 Wskazano, że odstąpienie od wdrażania zapisów przedmiotowych dokumentów oznaczać
będzie odstąpienie od obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska w
kontekście szerszej perspektywy postrzegania tej problematyki. W przypadku, gdy proj.
POŚ dla powiatu przysuskiego nie zostanie wdrożony prowadzić to może do pogłębiania
się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie
mieszkańców, a także przyczyni się do degradacji zasobów przyrodniczych.
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 Dokonano analizy i oceny znaczących oddziaływań na środowisko. Oceną objęto przede
wszystkim takie elementy środowiska jak: różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta,
rośliny, woda, powietrze i klimat, powierzchnia ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki
i dobra materialne, obszary Natura 2000.
 Zidentyfikowano oddziaływania na środowisko poszczególnych zadań w odniesieniu do
poszczególnych aspektów środowiskowych. Przedstawiono je w formie matryc
pozwalających na łatwą identyfikację aspektów środowiskowych. Sumaryczna analiza
oddziaływań wykazała, że realizacja celów i kierunków działań wynikających z aktualizacji
POS dla powiatu przysuskiego - będzie miała zdecydowanie prośrodowiskowe
oddziaływanie, w związku z czym należy uznać ich realizację za konieczną.
 Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań w wyniku realizacji zadań zapisanych w
aktualizacji POS w związku z czym nie przewidziano środków zapobiegających oraz
ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. Realizacja aktualizacji POS dla
powiatu przysuskiego nie przewiduje skutków czy oddziaływań środowiskowych
wymagających przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, w związku z czym nie
przewidziano podjęcia takich działań.
 Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach aktualizacji POS mają
zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Proponowanie rozwiązań alternatywnych
dla takich działań nie ma zatem uzasadnienia zarówno z formalnego jak i ekologicznego
punktu widzenia.
 Wskazano, że zamieszczone w aktualizacji POS propozycje wskaźników monitorowania
ich realizacji są właściwe i pozwalają w pełni ocenić zmiany jakie nastąpią w środowisku
w wyniku ich realizacji, a zatem odstąpiono od nakładania konieczności realizacji
dodatkowego monitoringu skutków realizacji aktualizacji programu.
4. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych
rozwiązań alternatywnych
Realizacja zapisów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska doprowadzi do zasadniczej
poprawy jakości środowiska w powiecie, a przez to warunków życia jego mieszkańców.
Do najważniejszych działań należy:
1) stworzenie sprawnego systemu zarządzania środowiskiem,
2) poprawa jakości powietrza, zwłaszcza ograniczenie „emisji niskiej”,
3) zapewnienie właściwej jakości wód, w tym podziemnych,
4) ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych powiatu,
5) zabezpieczenie
ludności
przed
oddziaływaniem
źródeł
elektromagnetycznego.
6) ograniczenie hałasu komunikacyjnego
7) zminimalizowanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych
8) poprawa stanu środowiska naturalnego.

promieniowania

5. Informacja o wykorzystaniu i uwzględnieniu ustaleń, opinii organów, wyników
postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz
propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu
5.1.

Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko

Prace nad Prognozą oddziaływania na środowisko były prowadzone równolegle z pracami
nad ostateczną wersją proj. aktualizacji POS. Wnioski wynikające z pracy nad Prognozą były
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na bieżąco wykorzystywane w procesie tworzenia zapisów strategicznych, stanowiących
treść proj. aktu POS.
5.2.

Opinie właściwych organów administracji

5.2.1. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
 Pozytywne opinia dotycząca proj. aktualizacji POS przedstawiona została przez
Mazowiecki Urząd Marszałkowski w Warszawie (z uwagami)
 Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Warszawie - zaopiniował pozytywnie
proj. aktualizacji POS wraz z prognozą (bez uwag),
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie - zaopiniował
pozytywnie proj. aktu. POS wraz z prognozą (bez uwag).
W trakcie opiniowania uwagi zostały zgłoszone przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego. Zestawienie uwag przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela nr 1
L.p.

Organ

Str.

1.

UMWM

Uwaga ogólna

2.

UMWM

Uwaga ogólna

3.

UMWM

82/83

4.

UMWM

7

Treść uwagi
Sugeruje się aby cały
dokument został
przeanalizowany pod
kątem wskazań,
wytycznych i działań (
szczególnie dla powiatu i
gminy ) określonych w
aktualnym Programie
ochrony środowiska
województwa
mazowieckiego na lata
2011-2014 z
uwzględnieniem
perspektywy do 2018
roku. Proszę zwrócić
szczególną uwagę na
rozdziały 8 i 11.
Zgodnie z art. 110 a
ustawy Prawo ochrony
środowiska Starosta
prowadzi obserwację
terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi
oraz terenów, na których
występują te ruchy, a
także rejestr zawierający
informacje o tych
terenach. W związku z
powyższym proszę o
uzupełnienie Programu o
wyżej wymienione
informacje.
W celu strategicznym:
Zwiększenie lesistości
i ochrona lasów sugeruje
się dopisanie zadania
dotyczącego odbudowy
powierzchni lasów
zniszczonych przez
pożary i huragany.
Nieaktualna podstawa.
Obecnie obowiązuje
Program ochrony
środowiska województwa
mazowieckiego na lata
2011-2014 z
uwzględnieniem
perspektywy do 2018 roku
, przyjęty w dniu 13

Fragment tekstu

Program Ochrony
Środowiska
Województwa
Mazowieckiego na lata
2007- 2010 z
uwzględnieniem
perspektywy do 2014 r.
(aktualizacja)

5

Zmiana tak/nie

Str.

tak

3,11,28,37,45, 51,58,
59,61,66,68, 75,
76,77,78,79,80,82,83,
84,85,86,87,90 93,95,99,100,101,102,103

tak

45,95

tak

66,71,83,86,85,

tak

7, 104
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kwietnia br. Uchwałą
104\12 Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego.

5.

UMWM

63

Cele wojewódzkiej
polityki ekologicznej
oparte na
nieobowiązującym
Programie ochrony
środowiska województwa
mazowieckiego na lata
2007-2010 z
uwzględnieniem
perspektywy do 2014 .

3.1.2. Cele
wojewódzkiej polityki
ekologicznej
Celem nadrzędnym
polityki ekologicznej
województwa
mazowieckiego jest:
„Ochrona walorów
przyrodniczych i
poprawa standardów
środowiska”
Cele główne dla
Województwa
Mazowieckiego:
 Zmniejszenie
zanieczyszczeń
środowiska (dotyczy
wód
powierzchniowych
i podziemnych, gleb,
odpadów, powietrza
atmosferycznego,
hałasu i
promieniowania
elektromagnetyczneg
o).
 Zrównoważone
wykorzystanie
materiałów, wody i
energii.
 Rozwój
proekologicznych
form działalności w
gospodarce (w
szczególności
w rolnictwie,
transporcie i
eksploatacji kopalin).
 Utworzenie spójnego
systemu obszarów
chronionych, ochronę
ekosystemów
cennych pod
względem
przyrodniczym,
ochronę i rozwój
ekosystemów
leśnych.
 Poprawę
bezpieczeństwa
ekologicznego (w
zakresie ochrony
przed powodzią,
suszą, osuwiskami i
pożarami, a także
zmniejszenia ryzyka
związanego z
transportem
substancji
niebezpiecznych
oraz występowaniem
awarii
przemysłowych).
 Wzrost poziomu
wiedzy ekologicznej
(w zakresie edukacji
ekologicznej).

6

tak

63
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UMWM

7

Sugeruje się przytoczyć
również projekt
Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza na lata 20122017 z uwzględnieniem
lat 2018-2023, (obecnie
w fazie konsultacji
społecznych), tym
bardziej że istotne
działania i
przedsięwzięcia z zakresu
gospodarki odpadami
powinny się znaleźć w
powiatowych i gminnych
programach ochrony
środowiska (plany
gospodarki odpadami nie
będą już opracowywane
na poziomie gminy i
powiatu, a będzie
funkcjonował tylko plan
wojewódzki).

-

7, 76,81,95

-

tak

60,73

Ocenę, jakości wód
powierzchniowych
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w
Warszawie prowadzi w
oparciu o
rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 20
sierpnia 2008 r. w
sprawie sposobu
klasyfikacji stanu
jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz.
U.2008 Nr., 162 poz.
1008), a ocenę, jakości

tak

31

6.

7.

8.

UMWM

UMWM

60

31

W aktualnym Programie
ochrony środowiska
województwa
mazowieckiego na lata
2011-2014 z
uwzględnieniem
perspektywy do 2018 roku
nie wskazuje się do
objęcia ochroną prawną
konkretnego parku
krajobrazowego . Jako
zadania do realizacji są
wpisane: III.1.5
Kontynuacja tworzenia
sieci obszarów
uwzględniająca
utworzenie nowych
parków krajobrazowych,
obszarów chronionego
krajobrazu ,rezerwatów
przyrody oraz form
mniejszych tj.: zespoły
przyrodniczokrajobrazowe, użytki
ekologiczne, stanowiska
dokumentacyjne
(Kierunek działań Ochrona, rozwój i
uporządkowanie systemu
obszarów chronionych)

Tekst powtórzony dwa
razy

7
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wód powierzchniowych
prowadzi w oparciu
o rozporządzenie
Ministra Środowiska z
dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu
jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz.
U.2008 Nr., 162 poz.
1008).

9.

10.

UMWM

UMWM

32 i 33

Wody podziemne powielanie tekstu ze
strony 11 i 12.
Niezrozumiałe zdanie.
Proszę o podanie ilości
odnotowanej na terenie
województwa.

38

W tekście podano błędną
liczbę -1733,58 zł.
Powinno być: 746,93 zł.
11.

12.

13.

UMWM

UMWM

UMWM

23

56

8

Nie podano powierzchni
Specjalnych Obszarów
Ochrony Siedlisk na
terenie powiatu
przysuskiego ; dotyczy
:Doliny Dolnej Pilicy i
Ostoi Brzeźnickiej.
(podano całkowitą
powierzchnię Ostoi
Brzeźnickiej -812 ha;
zgodnie z informacjami
przekazanymi przez
RDOŚ– na terenie
powiatu przysuskiego
wynosi ona 267,02 ha ).
Ponadto brakuje słowaSiedlisk ( tekst
wytłuszczony ) po tekście
Specjalne Obszary
Ochrony

Błąd literowy. Obszar
powiatu przysuskiego
położony jest w obrębie
Równiny Radomskiej

Największy udział
ludności korzystającej z
instalacji przypada na
zamieszkałą na terenie
miasta w dwóch
wymienionych
jednostkach
administracyjnych.
Ogółem ludność
korzystająca z instalacji
na terenie powiatu
stanowi 25, 2 %, ilość ta
jest niższa od
odnotowanej na terenie
województwa.
Poziom poniesionych
wydatków na
przeciętnego
mieszkańca powiatu
przysuskiego waha się
w tym okresie od
2080,22 zł. do 1333,29
zł. i również potwierdza
spadek o 1733,58 zł.
Ponadto na terenie
powiatu przysuskiego
znajdują się obszary
Natura 2000, w tym :
Obszar Specjalnej
Ochrony Ptaków Dolina Pilicy (PLB
140003) obejmuje na
terenie powiatu
przysuskiego obszar o
powierzchni 4815,6 ha
(gmina Odrzywół,
Klwów). Natomiast
Specjalne Obszary
Ochrony tj. Dolina
Dolnej Pilicy (PLH
140016) na terenie
powiatu przysuskiego
(gmina Odrzywół,
Klwów) zajmuje
powierzchnię większą
niż PLB 140003
ha,
a Ostoja Brzeźnicka
(PLH 260026) pow. 812
ha (gmina Przysucha).
Obszar powiatu
przysuskiego położony
jest w obrębie Równiny
Radomskie

8

tak

32

tak

37, 38

tak

23

tak

56

tak

8
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14.

15.

UMWM

UMWM

66,69,81

Poprzez nasadzenia
drzew i krzewów wzdłuż
dróg nie ogranicza się
hałasu
(przeważnie 1-2 rzędy
nasadzeń ) .
Wprowadzenie
zadrzewień przydrożnych
wpływa na zwiększenie
powierzchni biologicznie
czynnej, różnorodności
biologicznej, a także
poprawę warunków
aerosanitarnych.
Na terenie powiatu
przysuskiego nie
występują parki
krajobrazowe i zespoły
przyrodniczokrajobrazowe.

74

Błędnie użyty czasownik.
Powinno być- pochodzą;
16.

UMWM

90

17.

UMWM

101

18.

UMWM

5

Spis materiałów
źródłowych –
zweryfikować nazwy.

Uzupełnić wykaz skrótów.

19.

20.

UMWM

UMWM

12

10

Błędnie użyte słowa.
Powinno być: Degradacja
środowiska leśnego
związana jest z
zakończoną już
działalnością wydobywczą
złe jednostki, powinny być
mm i °C

wprowadzanie
nasadzenia drzew i
krzewów, bądź
wprowadzanie ekranów
akustycznych wzdłuż
dróg o największym
natężeniu

Na terenie powiatu
występują następujące
rodzaje obszarów
chronionych:
 rezerwaty przyrody;
 parki krajobrazowe
 obszary chronionego
krajobrazu;
 obszary Natura
2000;
 pomniki przyrody;
 stanowiska
dokumentacyjne;
 użytki ekologiczne;
 zespoły
przyrodniczo – krajo
brazowe
 ochrona gatunkowa
roślin, zwierząt i
grzybów
Na ten Program środki
unijne będą pochodziły
z Funduszu Spójności
i Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
np.:
Program ochrony
środowiska
województwa
mazowieckiego
Warszawa 2007.
np.: WFOŚiGW,
NFOŚiGW, RPO WM,
b.k.d.-?
Degradacja środowiska
leśnego związana jest
zakończoną już
już działalnością
wydobywczą
 średnia roczna opadu
atmosferycznego –
500-650 m,
 średnia roczna opadu
atmosferycznego –
500-650 m,
 orientacyjna liczba
dni w roku z
przymrozkami wynosi
100-118 (dni mroźnych
30-50),
 czas trwania pokrywy
śnieżnej 50-60 dni,
 średnia roczna
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PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU PRZYSUSKIEGO

Brakuje źródeł informacji
np. rozdział 2.8.4
21.

52

UMWM

temperatura od +7,5°
do +8,5°,
 średnia temperatura
stycznia od -2° do
+2,5°,
 średnia temperatura
lipca wynosi od +18° do
+18,5°,
 okres wegetacyjny
trwa 210 do 217 dni w
roku.
„ łączne zasoby
energetyczne drewna
na terenie powiatu
przysuskiego wynoszą
ok.97 636 GJ/rok i
należą do znaczących”.

tak

51,52

Źródło UMMW

5.3.

Zgłoszone uwagi i wnioski

W toku konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi. W związku z tym nie
uwzględniono ich w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji
POS.
5.4.
Wyniki
środowisko

postępowania

dotyczącego

transgranicznego

oddziaływania

na

Realizacja aktualizacji proj. aktualizacji POS nie wywoła oddziaływań środowiskowych o
charakterze transgranicznym, w związku z czym nie przeprowadzono transgranicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
5.5.
Propozycja metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu (proj. aktualizacji POS)
W Prognozie oddziaływania na środowisko wskazano, że zamieszczone w proj. aktualizacji
POS propozycje wskaźników monitorowania ich realizacji są właściwe i pozwalają w pełni
ocenić zmiany jakie nastąpią w środowisku w wyniku ich realizacji, a zatem odstąpiono od
nakładania konieczności realizacji dodatkowego monitoringu skutków realizacji postanowień
Programu.
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