Załącznik Nr 2 do Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo
na lata 2008-2011 z perspektywą
na lata 2012-2015
PODSUMOWANIE
do przyjętej Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo na
lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015
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 (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) do Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015
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:
1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
2) opinie

właściwych

organów

(Regionalny

Dyrektor

Ochrony

Środowiska,

Państwowy

Wojewódzki Inspektor Sanitarny);
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.
Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).
Z art. 46 pkt. 2 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), wynika obowiązek przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w Aktualizacji.
Wójt Gminy Kleszczewo pismem nr OR.7610-3.2/2009 z dnia 2 lipca 2009 r. zawiadomił
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

danych

informacji o

przystąpieniu do

opracowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo na lata
2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015. Informacja ta została zamieszczona
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Kleszczewo
http://bip.kleszczewo.pl/?a=4093,

na

tablicy

ogłoszeń

w

Urzędzie

Gminy

Kleszczewo

oraz w gablotach wiejskich we wszystkich sołectwach.
Na podstawie art. 53 w/w ustawy Wójt Gminy Kleszczewo wystąpił w pismem nr OR.76103.5/2009 z dnia 8.12.2009 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o określenie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu
Aktualizacji Programu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił zakres prognozy w piśmie
z dnia 5.01.2010 r., znak RDOŚ-30-OO.III-6617-194/09/mm.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu uzgodnił zakres prognozy w piśmie
z dnia 21.12.2009 r., znak NS-72/1-535/09.
Po otrzymaniu w/w uzgodnień przystąpiono do opracowania projektu Prognozy oddziaływania
na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo na lata 2008-2011
z perspektywą na lata 2012-2015.
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Prognoza obejmuje opis obecnego stanu
środowiska w gminie Kleszczewo w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska
w oparciu o dostępne analizy i wyniki badań (m. in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu). Przedstawiono w niej również
skutki braku realizacji Programu. Odniesiono się do celów ochrony środowiska ustanowionych na
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Najważniejszym elementem
prognozy było przedstawienie przewidywanego znaczącego oddziaływania zadań zaproponowanych
w Programie na poszczególne elementy środowiska w tym na obszary Natura 2000, zasoby
naturalne, zabytki, dobra materialne oraz na zdrowie ludzi. Zadania zaproponowane w dokumentach
dotyczą głównie uregulowania gospodarki wodno-ściekowej, modernizacji dróg oraz budynków
gminnych a także zagospodarowania terenów zielonych. Realizacja większości zaproponowanych
zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi pod warunkiem, że na
każdym etapie ich realizacji będą uwzględnione aspekty ochrony środowiska.
Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania programu
na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 1 w/w ustawy, został przekazany w dniu 29.10.2010 r. pismem
nr OR.7610-3.9/2009 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem
nr OR.7610-3.10/2009 do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu celem
zaopiniowania. Przedłożone dokumenty zostały zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 6.12.2010 r., nr RDOŚ-30-OO.III-6617-218/10/jm
oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pismem z dnia 12 listopada
2010 r., nr DN.NS-72/1-370/10. W Programie uwzględniono opinię RDOŚ, która dotyczyła:
ponownego przeanalizowania wpływu inwestycji na obszary NATURA 2000, faunę, florę, krajobraz,
wody, ludzi i dobra materialne; poprawy klimatu akustycznego na autostradzie A2 i drogach
wojewódzkichj oraz zastosowania prawidłowej terminologii i obowiązujących aktów prawnych
w zakresie ochrony środowiska.
W/w dokumenty zostały poddane konsultacjom społecznym. Wójt Gminy Kleszczewo pismem
nr OR.7610-3.8/2009 z dnia 29 października 2010 r. wyznaczył 21-dniowy termin na zapoznanie się
z dokumentami i możliwością składania uwag i wniosków w dniach tj. od 10.11 do 30.11.2010 r.
Informacja ta została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej
Urzędu Gminy Kleszczewo www.bip.kleszczewo.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Kleszczewo oraz w gablotach wiejskich we wszystkich sołectwach. We wskazanym terminie nie
wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony
Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) projekt Aktualizacji Programu został
przekazany do zaopiniowania Zarządowi Powiatu w Poznaniu. Pismem nr WŚ.XIV.7620-4/10 z dnia
15.12.2010r., wpł. 17.12.2010r. została przesłana Uchwała Nr 3164/2010 Zarządu Powiatu
Poznaniu z dnia 29 listopada 2010 r.
Wszelkie zadania podejmowane przez Gminę zmierzają do osiągnięcia głównego celu,
którym jest poprawa stanu środowiska. Do najistotniejszych wytyczonych dla Gminy Kleszczewo
priorytetów w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego i ochrony środowiska należą:
Priorytet pierwszy – optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej,
Priorytet drugi – racjonalizacja gospodarki odpadami,
Priorytet trzeci – ochrona powietrza i obniżenie poziomu hałasu,
Priorytet czwarty – ochrona żywych zasobów przyrody oraz dziedzictwa kulturowego,
poprawa warunków rekreacyjno-sportowych.
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Aktualizacji Programu
ochrony środowiska ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych
nie ma uzasadnienia zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto,
dokumenty te mają charakter strategiczny, na wysokim stopniu ogólności, w związku z tym brak jest
możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań w tym
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Skutki
środowiskowe podejmowanych działań zależą od lokalnej chłonności środowiska lub od
występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy np.
budowie nowych dróg, budowie elektrowni wiatrowych należy rozważać warianty alternatywne tak
aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
W

przypadku

wszystkich

przedsięwzięć,

rozwiązania

alternatywne,

winny

być

przeanalizowane na etapie wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie
z ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
Realizacja przedsięwzięć zaproponowanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Kleszczewo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 nie przyczyni się do
możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko. Planowane zadania z uwagi na ich
rodzaj, skalę i charakter oraz usytuowanie nie wymagają przeprowadzenia postępowania, o którym
jest mowa w Dziale VI 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
Podstawę oceny efektywności wdrażania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Kleszczewo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 będzie stanowił wynik
prowadzonego monitoringu. Zgodnie z art. 18 ustawy prawo ochrony środowiska organ wykonawczy

gminy jest zobowiązany sporządzać co dwa lata raporty z wykonania założeń zawartych w ww.
dokumencie, które następnie przedstawiane zostaną radzie gminy. Monitoring Programu opiera się
na zestawie mierników. Zadania przeznaczone do realizacji przez Gminę posiadają swój
indywidualny miernik. Każdemu miernikowi przypisana jest sześciostopniowa skala oceny (0-5).
Przyjęcie jednakowej wysokości skali dla każdego z zadań pozwala określić poziom osiągnięcia
celów na dowolnym etapie realizacji Programu. Tym samym pozwalają na ocenę stopnia realizacji
poszczególnych zadań, celów, priorytetów oraz Programu jako całości.

