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1. WSTĘP
Postawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią
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 oraz ustawa 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. 2017 poz. 1405 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 3 pkt. 14 ww. ustawy strategiczna oceno oddziaływania na środowisko
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityk, strategii,
planów lub programów. Ocena ta obejmuje:
•
•
•
•

uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania
na środowisko,
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
uzyskanie wymaganych opinii,
zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy do przyjętego dokumentu załącza się pisemne
podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu
do rozpatrywanych 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 (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku),
wyniki postępowania dotyczącego transgraniczego oddziaływania na środowisko, jeśli zostało
przeprowadzone,
propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.

Przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko jest Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017‐2023. Dokument został
sporządzony w sierpniu 2017 r.
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2. PRZEBIEG
STRATEGICZNEJ
NA ŚRODOWISKO.

OCENY

ODDZIAŁYWANIA

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało
w czterech etapach:
•
•
•
•

uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania
na środowisko,
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
uzyskanie wymaganych opinii (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku),
zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

2.1. UZGODNIENIE STOPNIA SZCZEGÓŁOWOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W PROGNOZIE
W dniu 7 kwietnia 2017 r. Zastępca Burmistrza Wasilkowa działając w imieniu Burmistrza
Wasilkowa wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o uzgodnienie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej
do projektu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017‐20271 (znak
BGGN.042.1.2017.AR).
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z dnia 24 kwietnia 2017 r.
znak WPN.411.2.2.2017.AR uzgodniła zakres prognozy uwzględniający w całości treść art. 51 ust.2
pkt. 1,2 i 3 przy zachowaniu warunków, o których mowa w art.52 ust 1 i 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. 2017 poz.
1405 z późn. zm.). Ponadto należało wykazać powiązania analizowanego dokumentu z innymi
dokumentami strategicznymi opracowanymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym
i wojewódzkim takimi jak np.:
• Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L z dnia
22 grudnia 2000 r.) tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej;
• Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030;
• Polityka Ekologiczna Państwa;
• Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016‐2022;
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego;
• Pakiet klimatyczno – energetyczny (przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku);
• Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.;
• Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
• Programie Ochrony dla strefy Podlaskiej;
• Opracowanie ekofizjograficzne.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku pismem z dnia 12 kwietnia
2017 r. znak NZ.0523.32.2017 po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją uzgodnił zakres
i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017‐2027 ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów dotyczących zdrowia i życia ludzi. Zakres prognozy ustalił zgodnie
art. 51 ww. ustawy.
1

W trakcie opracowywania dokumentu nastąpiła zmiana jego nazwy na Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Wasilków na lata 2017‐2023.
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2.2. SPORZĄDZENIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
W sierpniu 2017 r. przystąpiono do opracowania wymaganej przez ww. ustawę, prognozy
oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata
2017‐2023.

2.3. UZYSKANIE WYMAGANYCH OPINII
Zgodnie z art. 54. ust. 1. ww. ustawy Zastępca Burmistrza Wasilkowa działając w imieniu
Burmistrza Wasilkowa w dniu 21 sierpnia 2017 r. przekazał projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Wasilków na lata 2017‐2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do zaopiniowania
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Zgodnie z ustawą ww. organy wydają opinię w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.
W dniu 14 września 2017 r. prognoza została zaopiniowana pozytywnie przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku (sygn. WPN.410.15.2017.AR).
W dniu 23 sierpnia 2017 r. prognoza została zaopiniowana pozytywnie przez Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (znak sprawy NZ.0523.80.2017).

2.4. ZAPEWNIENIE UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W OPINIOWANIU
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy Burmistrz Miasta Wasilków zapewnił możliwość udziału
społeczeństwa w opracowaniu dokumentu powiadamiając społeczeństwo poprzez zamieszczenie
w dniu 24 sierpnia 2017 r. ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
W informacji o skierowaniu ww. dokumentu do konsultacji społecznych wskazano
na możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Gminy
Wasilków, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym na adres e‐mail: rewitalizacja@wasilkow.pl
Podczas konsultacji była możliwość zapoznania się z projektem dokumentu w wersji
elektronicznej na stronie Urzędu (BIP) oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w godzinach
pracy.
Podczas konsultacji dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi.
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3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE
STRATEGICZNEJ
OCENY
ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
3.1. ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wskazał na konieczność dokonania
następujących uzupełnień i korekty:
1. Zawarcie w przedmiotowym projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków:
a. Zapisów zapewniających właściwą ochronę zlokalizowanych na terenie Gminy
Wasilków obszarowych form ochrony przyrody oraz gatunków występujących
w obszarze objętym przedmiotowym projektem Programu.
b. Jednoznacznego wskazania, że podczas planowania i realizacji poszczególnych
inwestycji należy respektować przepisy szczególne określone w aktualnych aktach
prawnych dot. poszczególnych obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 ze zm.).
c. Informacji o konieczności zapewnienia ochrony gatunkowej ptaków i nietoperzy
podczas prac związanych z termomodernizacją budynków (np. demontaż, wymiana
pokryć dachowych i elewacji) oraz innych prac remontowo‐budowlanych, zgodnie
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 ze zm.).
d. Informacji o położeniu niewielkiego fragmentu zachodniej części rezerwatu przyrody
Jałówka w granicach administracyjnych Gminy Wasilków w miejsce zapisów
o informacji o położeniu tego rezerwatu w sąsiedztwie Gminy Wasilków.
e. Właściwego numeru rysunku wskazanego w dziale 5.6.1 jako Rysunek 6.1.2, który nie
istnieje w dokumencie.
2. W prognozie oddziaływania na środowisko:
a. Skorygować błędne informacje o położeniu na terenie Gminy Wasilków rezerwatów:
Krzemianka oraz Antoniuk.
b. Skorygować błędne informacje dotyczące wymienionych jako rezerwatów: Czarna
Rzeka i Góra Leńce, które nie stanowią obszarów uznanych za rezerwat przyrody
w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134
ze zm.).
c. Skorygować podstawę prawną sporządzenia Prognozy poprzez:
i. Zmianę art. 46 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu…
na art. 46 ust.2.
ii. Wykreślenie art. 50, który odnosi się do obowiązku przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania przy zmianach przyjętych dokumentów,
o których mowa w art. 46 lub 47.
Powyższe uwagi wprowadzono do dokumentów.
W toku postępowania w związku z udziałem społeczeństwa nie wpłynęły żadne uwagi.

3.2. WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
Realizacja prognozy oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Wasilków na lata 2017‐2023 nie wywoła oddziaływań środowiskowych o charakterze
transgranicznym, w związku z czym nie przeprowadzono transgranicznej oceny oddziaływania
na środowisko.
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3.3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA
MONITORINGU SKUTKÓW POSTANOWIEŃ DOKUMENTU
W dokumencie wskazano propozycje wskaźników efektywności, które pozwolą ocenić zmiany
zachodzące w środowisku, które nastąpią w wyniku realizacji zaplanowanych działań. W związku
z powyższym odstąpiono od określenia dodatkowego monitoringu skutków realizacji dokumentu.
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