DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY DO:
„Programu Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice
na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”
zawierający uzasadnienie zawierające informacje o udziale
społeczeństwa oraz podsumowanie przebiegu strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko

Skierniewice, 2017 r.

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 i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.1
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. opinie właściwych organów (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny)
2. zgłoszone uwagi i wnioski;
3. wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania
na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
4. propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu
skutków realizacji postanowień dokumentu.2
Przedmiotowe opracowanie jest dokumentem uzupełniającym do „Programu Ochrony
Środowiska Miasta Skierniewice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
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. 2017
poz.1405), 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;
1

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. 2017 r., poz.1405)
2
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy
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 wyniki

postępowania

dotyczącego

transgranicznego

oddziaływania

na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu
skutków realizacji postanowień dokumentu.”

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
W ramach udziału społeczeństwa, wszyscy zainteresowani, mogli zapoznać się z treścią
projektu dokumentu oraz składać uwagi i wnioski w dniach od 13 września 2017 r. do 04
października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, pisemnie na adres
Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ogłoszenie zostało wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej miasta oraz w prasie lokalnej.
Do Urzędu Miasta w Skierniewicach, w czasie trwania konsultacji społecznych, nie
wpłynęły jakiekolwiek uwagi do projektu „Programu Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na
lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
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 (RDOŚ, PWIS);
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
realizacji postanowień dokumentu.

Program

jest

spójny

z innymi

dokumentami

strategicznymi

szczebla

krajowego,

Kraju. Polska

2030. Trzecia

regionalnego i lokalnego:
 nadrzędne dokumenty strategiczne:


Długookresową

Strategią

Rozwoju

Fala

Nowoczesności,


Strategią Rozwoju Kraju 2020,

 zintegrowanymi strategiami o charakterze horyzontalnym, w szczególności z:


„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”,



Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska
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2020”,


Strategią rozwoju transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 roku),



Strategią

zrównoważonego

rozwoju

wsi,

rolnictwa

i

rybactwa

na

lata 2012 – 2020,


Polityką energetyczną Polski do 2030 roku.

 dokumentami sektorowymi:


Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020,



Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,



Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,



Krajowy plan gospodarki odpadami 2014,



Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów,



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,



Regionalny

Program

Operacyjny

dla

Województwa

Łódzkiego

na

lata 2014 – 2020,


Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
wraz z planem działań na lata 2015 – 2020,



Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,



Program wodnośrodowiskowy kraju,



Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły,



Plan zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Wisły.

 dokumentami o charakterze programowym/wdrożeniowym oraz pozostałymi branżowymi
programami, planami i strategiami na terenie województwa łódzkiego:


Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2020 r.,



Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego „LORIS 2030”,



Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego,



Program Państwowego Monitoringu Ochrony Środowiska Województwa
Łódzkiego na lata 2016-2020,



Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022
z uwzględnieniem lat 2023 – 2028,



Program Ochrony Powietrza wraz z Planem Działań Krótkoterminowych,



Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii) dla Województwa Łódzkiego,



Wojewódzki Program Małej Retencji dla Województwa Łódzkiego,



Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły,



Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2016 lata 2017-2020
z perspektywą do 2024.

 dokumentami lokalnymi:


Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice do roku 2015,
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Wieloletni Plan Inwestycyjny,



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice,



Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,



Strategiczna Mapa Rozwoju,



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice na lata 2015-2020.

II. 1 Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko
Sporządzenie Prognozy do „Programu Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na lata
2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” było wymagane.
II. 2 Opinia właściwych organów (RDOŚ, PPWIS)
II.2.1 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 6października 2017 r.,
znak: WOOŚ.410.200.2017.AJa zaopiniował projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko wnosząc uwagi:
„Autor prognozy nie podpisał dokumentu prognozy oraz nie załączył oświadczenia, o którym
mowa w art. 51 ust.2 pkt 1 lit. f 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 2017 r., poz.1405)”. Uwagi zostały uwzględnione.
II.2.2 Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, pismem z dnia 16 października
2017 roku, znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.496.2017.AM stwierdził, że projekt dokumentu pn.
„Programu Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024”, zaopiniował bez zastrzeżeń projekt dokumentu pod względem wymagań
higienicznych i zdrowotnych.
II.2.3 Opinia Zarządu Województwa Łódzkiego
Zarząd Województwa Łódzkiego dnia 4 października 2017 roku, zaopiniował pozytywnie
projekt „Programu Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na lata 2017-2020 z perspektywą na
lata 2021-2024” oraz zgłosił uwagę do dokumentu:
„w projekcie Programu poprawić zapis dotyczący ilości regionów na terenie województwa
łódzkiego wg obecnie obowiązującego Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego
2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”. Uwaga zastała uwzględniona.
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II. 3 Zgłoszone uwagi i wnioski
W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynął żaden wniosek z uwagami do projektu
„„Programu Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024”.
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 miasta Skierniewice, 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
Odpowiedzialność w zakresie realizacji „Programu Ochrony Środowiska Miasta
Skierniewice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” spoczywa na Prezydencie
Miasta Skierniewice. Nadrzędną zasadą niniejszego opracowania jest realizacja wyznaczonych
zadań. W procesie wdrażania Programu biorą udział następujące grupy podmiotów:


podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem,



podmioty realizujące wyznaczone zadania, w tym podmioty korzystające ze środowiska,



podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programem



społeczność miasta Skierniewice.
W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji przyjętych celów ekologicznych

i działań. Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka
procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska.
Niezbędna
w realizacji

jest

„Programu

współpraca
Ochrony

pomiędzy

Środowiska

wszystkimi
Miasta

jednostkami

Skierniewice

na

uczestniczącymi
lata

2017-2020

z perspektywą na lata 2021-2024”. Prezydent Miasta Skierniewice współpracuje z organami
administracji rządowej i samorządowej szczebla powiatowego, a także z instytucjami (tj. WIOŚ,
RDOŚ, GDOŚ, PPIS) w dyspozycji których znajdują się odpowiednie instrumenty np. prawne,
finansowe.
Zgodnie z artykułem art. 18 ustawy Prawo Ochrony Środowiska po dwóch latach
obowiązywania programu zostanie sporządzony raport stanu realizacji programu, który następnie
zostanie przedstawiony radzie miasta. W raporcie zostanie dokonana ewaluacja realizowanych
zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych wskaźników. Przed końcem obowiązywania programu
ochrony środowiska wymagane jest opracowanie kolejnej aktualizacji. Aktualizacja programu
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ochrony środowiska nie może następować po upływie okresu jego obowiązywania. W tabeli
poniżej przedstawiono harmonogram monitoringu realizacji programu.

Tabela 1. Harmonogram monitoringu realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Skierniewice
na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”

Podejmowane działania

2017

2018

2019

2020

Monitoring stanu środowiska
Monitoring programowy – raport z realizacji programu
Aktualizacja programu

+

+

+
+

+
+
+

Źródło: Opracowanie własne
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