Podsumowanie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Święciechowa
na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
Zgodnie z 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 (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405), zwana dalej ustawą
o.o.ś. - 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 oraz ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na
środowisko, opinie uprawnionych organów, wyniki konsultacji społecznych i metody
i częstotliwość monitoringu.
1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu
Sporządzanie programów ochrony środowiska, ich aktualizacja i ocena jest
obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów art. 17 ust. 1, 2 i 18 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 519, ze zm.).
Sporządzając program ochrony środowiska skoncentrowano się na zadaniach
priorytetowych dla gminy, wynikających ze zidentyfikowanych problemów, będących
kontynuacją działań określonych w poprzednim programie; zadań których realizacja wpłynie
bezpośrednio na osiąganie założonych celów i może w istotny sposób wpłynąć na poprawę
stanu środowiska, sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu oraz poprawie
warunków życia mieszkańców.
Za cel priorytetowy programu uznano poprawę jakości środowiska: przede wszystkim jakości
wód powierzchniowych i podziemnych, a także ograniczenie „niskiej emisji” do powietrza.
Podejmowane działania związane będą z rozwojem zbiorczego systemu sieci kanalizacyjnej,
przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom obszarowym pochodzącym z rolnictwa oraz
modernizacją podstawowego układu drogowego sprzyjającą ograniczeniu emisji
zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu komunikacyjnego.
Dokument nie zawiera alternatywnych rozwiązań ponieważ planowane działania mają
charakter optymalny dla realizacji ustalonej wizji rozwoju gminy, a wszystkie proponowane
cele i związane z nimi zadania w efekcie mają pozytywny wpływ na środowisko prowadząc
do poprawy jego stanu.
2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko
Zgodnie z przepisami art. 46 ustawy o.o.ś. do projektu programu ochrony środowiska
sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko, której zakres i stopień szczegółowości
został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo z
dnia 29.06.2017 r., znak WOO-III.411.247.2017.MM.1) oraz Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (pismo nr DN-NS.9012.943.2017 z dnia
19 czerwca 2017 r.).
Celem prognozy było wykazanie, w jaki sposób realizacja zadań, zmierzających do
osiągnięcia celów określonych w programie ochrony środowiska wpłynie na zmianę jakości
środowiska. W prognozie oceniono przewidywane skutki oddziaływań na poszczególne
komponenty środowiska w granicach potencjalnych wpływów oraz sposoby łagodzące
potencjalne, negatywne oddziaływania.
Większość przewidywanych w programie zadań o charakterze inwestycyjnym będzie
ingerować w środowisko przede wszystkim na etapie ich realizacji, natomiast ich
eksploatacja, użytkowanie przyczyni się w sumie do poprawy stanu środowiska, nie będzie
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więc miała znaczącego, negatywnego oddziaływania.
3. Opinie właściwych organów
Projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Święciechowa został zaopiniowany
pozytywnie przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwałą Nr 235/2017 z dnia 30 sierpnia
2017 roku.
Projekt programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie
zaopiniowany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu (opinia Nr DN-NS.9012.1297.2017 z dnia 25.08.2017 r. - bez uwag) oraz przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (opinia Nr WOOIII.410.662.2017.AM.2 z dnia 1.09.2017 r.). Opinia RDOŚ została uwzględniona w
ostatecznej wersji ww. dokumentów (sposób realizacji uwag do prognozy stanowi załącznik
do niniejszego podsumowania).
4. Wyniki postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa
Zgodnie z wymogami art. 39 ustawy o.o.ś. Wójt Gminy Święciechowa zapewnił
możliwość udziału społeczeństwa poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o
możliwości zapoznania się z projektem programu oraz prognozy oddziaływania na
środowisko (ogłoszenie z dnia 24.08.2017 r.), określając jednocześnie sposób, miejsce oraz
termin składania uwag i wniosków (od dnia 24.08.2017 r. do dnia 14.09.2017 r.). Powyższa
informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Gminy Święciechowa (BIP), wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy w Święciechowie (od dnia 24.08.2017 r. do dnia 14.09.2017 r.).
W ramach postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa w ww. sprawie nie
zgłoszono żadnych uwag i wniosków.
5. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko
Realizacja programu ochrony środowiska nie spowoduje transgranicznego
oddziaływania na środowisko, w związku z czym takiego postępowania nie prowadzono.
6. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu
Monitoring skutków realizacji dokumentu prowadzony zostanie w dwóch
płaszczyznach: monitoring środowiska (ocena stanu środowiska) i monitoring programu.
Monitoring środowiska to źródło informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony
środowiska, czyli podstawa do oceny całej polityki ochrony środowiska, natomiast monitoring
programu to ocena zaplanowanych zamierzeń.
Organ wykonawczy gminy co dwa lata sporządza raport z wykonania programu i przedstawia
go swojej radzie. Podstawą oceny realizacji programu będą zauważalne efekty odniesione
do założonych celów. Efekty ekologiczne oceniane będą na podstawie zestawu dobranych
wskaźników monitorowania programu.
Ocena realizacji POŚ na podstawie wyznaczonych wskaźników dokonywana będzie,
co dwa lata, a ocena stanu środowiska oraz jego zmian odbywać się może na podstawie
analizy wyników istniejącego systemu monitoringu środowiska (PMŚ).
Załącznik:
Sposób i zakres uwzględnienia uwag
RDOŚ do prognozy
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