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1. PODSTAWA PRAWNA
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 (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 247) do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 46 (w tym przypadku Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2021–2024 z perspektywą na lata 2025-2028) należy załączyć 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:







2.

ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 tj. – Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu;
zgłoszone uwagi i wnioski;
wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało
przeprowadzone;
propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu

UZASADNIENIE

WYBORU

PRZYJĘTEGO

DOKUMENTU

W

ODNIESIENIU

DO

ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH
Projekt dokumentu wyznacza cele strategiczne w zakresie obszarów interwencji o charakterze
prośrodowiskowym, dotyczące prowadzenia działań mających na celu poprawę stanu środowiska, przede
wszystkim w obrębie obszarów problemowych wskazanych w Programie.
Proponowanie rozwiązań alternatywnych dla takich działań nie ma zatem uzasadnienia zarówno z
formalnego, jak i z ekologicznego punktu widzenia.
Ponadto, dokument ten ma charakter strategiczny o wysokim stopniu ogólności i w związku z tym nie ma
możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych przedsięwzięć.
Przejściowe, niepożądane skutki środowiskowe podejmowanych działań zależą od lokalnej chłonności
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy
planowaniu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć należy rozważać wybór wariantu alternatywnego, który w
najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
W przypadku proponowanych w dokumencie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
rozwiązania alternatywne przeanalizowane zostaną szczegółowo na etapie wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 247).

3. ODSTĄPIENIE OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA
Zgodnie z art. 48 ust. 1 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 (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 247) organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz projekt
zmiany takiego dokumentu, może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58,
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odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja
postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w
tym na obszary Natura 2000.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
wymaga projekt polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu,
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i
wykorzystywania terenu, opracowywany lub przyjmowany przez organy administracji, wyznaczający ramy dla
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć
wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy ooś odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko w przypadku projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, może dotyczyć wyłącznie
projektu dokumentu dotyczącego obszaru w granicach jednej gminy.
Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Rokietnica, reprezentowany na mocy upoważnienia przez Pana
Roberta Siudaka, EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych, dnia 11 grudnia 2020 r. wystąpił do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska dla gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z
perspektywą na lata 2025-2028”.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 11 stycznia 2021 r., znak: DNNS.9011.1591.2020, uzgodnił pozytywnie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla gminy Rokietnica na
lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 12 stycznia 2021 r., znak: WOOIII.410.702.2020.MM.1, uzgodnił, że możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 48 ust. 7 w powiązaniu z ust. 1 i 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Wójt Gminy Rokietnica pismem z dnia 18
stycznia 2021 r. podał do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla gminy
Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

2. OPINIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 z późn. zm.) projekt gminnego programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ
wykonawczy powiatu.
W związku z powyższym Wójt Gminy Rokietnica, reprezentowany na mocy upoważnienia przez Pana Roberta
Siudaka, EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych, dnia 21 grudnia 2020 r. wystąpił do Zarządu
Powiatu Poznańskiego o wydanie stosownej opinii dla projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy
Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.
Program uzyskał opinię pozytywną, co zostało potwierdzone Uchwałą Nr 1903/2021 Zarządu Powiatu w
Poznaniu z dnia 7 stycznia 2021 r.
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3. UWAGI I WNIOSKI ZGŁOSZONE PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Projekt Programu ochrony środowiska dla gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 20252028 zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska został udostępniony społeczeństwu w celu
zapewnienia jego udziału w procesie uchwałodawczym przedmiotowego dokumentu.
Wójt gminy Rokietnica w ogłoszeniu poinformował o opracowywaniu Programu oraz o możliwości
zapoznania się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, na stronie internetowej Urzędu Gminy
Rokietnica, w Biuletynie Informacji Publicznej i w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy
Rokietnica oraz o możliwości wnoszenia uwag. Uwagi i wnioski do Programu można było wnosić w terminie od 8
lutego do 28 lutego 2021 roku, za pomocą poczty elektronicznej, urny umieszczonej w budynku Urzędu Gminy
Rokietnica oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Rokietnica. Organem właściwym
do rozpatrzenia uwag i wniosków był Wójt Gminy Rokietnica. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Gminy Rokietnica.
Do projektu Programu nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

4. WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO, JEŻELI ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE
Postępowanie transgraniczne nie było wymagane i nie zostało przeprowadzone. Ze względu na zasięg
przestrzenny obszaru objętego Programem ochrony środowiska dla gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z
perspektywą na lata 2025-2028 i stosunkowo znaczną odległość gminy od granic państw ościennych, skutki
realizacji założeń Programu nie będą miały znaczenia transgranicznego.

5. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA MONITORINGU
SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ DOKUMENTU
Zgodnie z wymogami dyrektyw i obowiązujących przepisów prawa w prognozie zaleca się prowadzenie
monitoringu efektów realizacji założeń Programu ochrony środowiska dla gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z
perspektywą na lata 2025-2028 w zakresie opisanym poniżej.
Celem monitoringu jest opisanie zmian stanu środowiska w wyniku realizacji założeń Programu ochrony
środowiska dla gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 i sprawdzenie czy założone
środki łagodzące przyniosły spodziewany efekt. W tym celu należy wykorzystać funkcjonujący na terenie gminy
system monitoringu środowiska przyrodniczego prowadzony przez różne instytucje.
W gminie Rokietnica monitoring jakości środowiska realizowany jest w ramach monitoringu regionalnego
województwa wielkopolskiego i prowadzony jest przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań dokumentu będzie obejmowała określenie stopnia wykonania
następujących działań:
−

określenie stopnia realizacji przyjętych celów;

−

ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem;

−

analizę przyczyn rozbieżności.

Ocena stopnia wdrażania Programu dokonywana będzie z częstotliwością co dwa lata. W ramach tego procesu
należy na bieżąco monitorować postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych działań, a po dwóch latach dokonać
oceny rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie, a ich wykonaniem oraz analizy przyczyn tych
rozbieżności.
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Podstawą monitoringu realizacji Programu będzie sprawozdawczość oparta na wskaźnikach
odzwierciedlających stan środowiska naturalnego i presję na środowisko oraz stan infrastruktury technicznej.
Monitoring efektów realizacji założeń Programu ochrony środowiska dla gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z
perspektywą na lata 2025-2028 powinien obejmować wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na
środowisko i stanu środowiska oraz wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa.
Wskaźniki społeczno-ekonomiczne:
−

poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek
umieralności niemowląt, spadek zachorowalności;

−

zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie
całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce.

Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:
−

zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych, poprawę jakości wód
płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych,
poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych
obowiązujących w Unii Europejskiej;

−

poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza
zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej
niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń
organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych);

−

zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim hałasu komunikacyjnego;

−

zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego
wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych;

−

ograniczenie degradacji gleb, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio
zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie
pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji
zabytków kultury;

−

wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów;

−

zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu
zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

Wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:
−

kompletność regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem wspólnotowym i prawem
międzynarodowym;

−

spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli;

−

zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych;

−

opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz ochrony
środowiska.

W nawiązaniu do wykonywanych ocen realizacji celów i zadań oraz dodatkowo monitoringu efektu realizacji,
a także na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska konieczne będzie sporządzanie co 2 lata przez
organ wykonawczy gminy raportu z realizacji Programu ochrony środowiska.
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