PODSUMOWANIE
STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIALYWANIA NA
ŚRODOWISKO WRAZ Z UZASADNIENIEM
do projektu „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na lata 2016-2023”

Konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na lata 2016-2023” wynika bezpośrednio z art. 46 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. 2016 poz.
353 – tekst jednolity) zwanej dalej Ustawą ooś.
W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzona została
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na lata
2016-2023” zgodnie z art. 51 ust. 2 Ustawy ooś. Zawartość i stopień szczegółowości Prognozy
oddziaływania na środowisko został ustalony z organami, o których mowa w art. 57 i 58 Ustawy ooś
tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (pismem znak: WSTE.411.2.2016.BW z
dnia 9 lutego 2016r.) i Warmińsko – Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
w Olsztynie (pismem znak: ZNS.9082.2.10.2016.Z z dnia 19 stycznia 2016r.).
Zgodnie z art. 55 ust. 3 Ustawy ooś do przyjętej „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na
lata 2016-2023” 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:
1)
2)
3)
4)

ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 Ustawy ooś;
zgłoszone uwagi i wnioski;
wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone;
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.
Ponadto w związku z tym, że procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko odbywa się
z udziałem społecznym, organ opracowujący projekt dokumentu zgodnie z art. 42 pkt. 2 Ustawy ooś
dołącza do przyjętego dokumentu 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.
Prognoza oddziaływania na środowisko identyfikuje potencjalne zagrożenia wynikające z
realizacji celów i kierunków zapisanych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na lata 20162023”. Jednocześnie wskazuje działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie do minimum oraz
kompensacje przyrodniczą skutków realizacji Strategii. Dzięki zastosowaniu się do ustaleń

wynikających wielokrotnie z regulacji prawnych możliwa będzie ochrona środowiska i krajobrazu oraz
ochrona zdrowia i życia ludzi przed niekorzystnym oddziaływaniem wynikającym z rozwoju
gospodarczego obszaru Miasta i Gminy Orneta.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy ooś projekt „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na lata
2016-2023” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko została przekazana do opiniowania przez
organy, o których mowa w art. 57 i 58 Ustawy ooś.
W ramach procedury opiniodawczej organy wydały swoje opinie tj. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Olsztynie (pismem znak: WSTE.410.21.2016.BW z dnia 17 czerwca 2016r.) i Warmińsko
– Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie (pismem znak:
ZNS.9022.2.67.2016.Z z dnia 31 maja 2016r.).
W swojej opinii Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie zgłosił uwag do
przedłożonych projektów dokumentów.
Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie zaopiniował
dokumenty pozytywnie bez uwag.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy ooś w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko
został zapewniony udział społeczny. W ramach konsultacji społecznych ww. dokumentów wpłynął
jeden wniosek od Stowarzyszenia Reduta Orneta, ul. Kopernika 9 c 1, 11-130 Orneta - z dnia
14.0.2016 r., nr. 0290157. Zgłoszone przez Stowarzyszenie uwagi zostały przeanalizowane
wielopłaszczyznowo i znalazły odzwierciedlenie w zapisach ww. dokumentów.
Nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko ww. dokumentów. Prognoza wskazuje, że w wyniku realizacji zapisów projektu „Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na lata 2016-2023” nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne.

System oceny skutków realizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na lata 2016-2023”
powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Jako główne
narzędzie służące analizie skutków realizacji inwestycji infrastrukturalnych, a więc również będących
przedmiotem „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na lata 2016-2023”, należy wskazać system
Państwowego Monitoringu Środowiska. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 – tekst jednolity z późn. zm.) stanowi
on system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i
rozpowszechniania informacji o środowisku. Monitoring, powinien być prowadzony w cyklu rocznym,
a sprawozdania z jego realizacji powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami Ustawy Prawo
Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 – tekst jednolity z późn. zm.), co najmniej w cyklu
dwuletnim.
Oprócz monitoringu państwowego, jako narzędzie służące monitorowaniu skutków funkcjonowania
obiektów i urządzeń w środowisku należy wskazać analizę (monitoring) porealizacyjny - instrument
mający na celu praktyczną weryfikację ustaleń/zaleceń zawartych w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Stopień ogólności analizowanego dokumentu w powiązaniu z opisem funkcjonujących w
obowiązującym porządku prawnym narzędzi i mechanizmów kontroli stanu środowiska wskazuje, że
nie zachodzi potrzeba wskazywania dodatkowych metod skutków wdrożenia postanowień
projektowanej Strategii dla środowiska.

