PODSUMOWANIE
STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY GOWOROWO NA LATA 2019 – 2022
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023 – 2026

Goworowo, 2019 r.

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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), (dalej ustawa OOŚ) – do
przyjętego dokumentu, załącza się pisemne podsumowanie zawierające m.in. 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, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy OOŚ, tj. Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektora Sanitarnego oraz Zarządu Powiatu
Ostrołęckiego,
3) zgłoszone uwagi i wnioski,
4) wyniki postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało
przeprowadzone,
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.
Niniejszy załącznik stanowi podsumowanie przeprowadzonego zgodnie z wymogami ww.
ustawy OOŚ postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu
ochrony środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026
– opracowane we wskazanym powyżej zakresie.
2.

Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko
W wyniku przeprowadzonej analizy potencjalnych zagrożeń dla środowiska wynikających

z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019 – 2022 z
perspektywą na lata 2023 – 2026 sformułowane zostały następujące wnioski:
1)

Głównym celem Programu ochrony środowiska dla Gminy Goworowo, stanowiącego
podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
odpadami oraz będącego źródłem informacji o przyrodniczych uwarunkowaniach gminy, jest
wdrożenie polityki ochrony środowiska na poziomie lokalnym.

2)

Program ochrony środowiska dla Gminy Goworowo stanowi zbiór celów, działań i zadań
zmierzających do osiągnięcia rozwoju zrównoważonego, w ramach którego zaspokojenie
potrzeb lokalnej społeczności realizowanej jest z poszanowaniem środowiska.
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3)

Wszystkie kierunki działań i zadania wyznaczone w Programie służyć mają – bezpośrednio
lub pośrednio – poprawie stanu i jakości środowiska lub poprawie jakości życia mieszkańców
Gminy.

4)

Analizę zakresu oddziaływania na środowisko realizacji zamierzeń Programu ochrony
środowiska dla Gminy Goworowo przeprowadzono dla wszystkich działań i zadań
przewidzianych w harmonogramie działań dla poszczególnych obszarów interwencji. Wpływ
poszczególnych działań i zadań określono dla takich elementów środowiska, jak:
różnorodność

biologiczna,

powietrze,

wody

powierzchniowe

i podziemne,

klimat,

powierzchnia ziemi, krajobraz, zabytki, ludzi oraz na obszary chronione na podstawie ustawy
o ochronie przyrody (w tym obszary sieci Natura 2000).
5)

Ogólny charakter działań i zadań powoduje, że na poziomie niniejszego dokumentu nie jest
możliwe określenie skali oddziaływania na środowisko poszczególnych działań i zadań.
Zaznaczyć również należy, że szczegółowa ocena oddziaływania na środowisko jest dla
większości projektów obligatoryjnym i integralnym elementem procedury planowania
inwestycji.

6)

Ostateczne skutki środowiskowe podejmowanych działań będą zależne m.in. od lokalnej
chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw.
obszarów wrażliwych, np. obszary NATURA 2000.

7)

Na etapie budowy realizacja większości inwestycji budowlanych może w pewnym zakresie
oddziaływać

na

środowisko.

Przeważnie

będzie

ono

krótkotrwałe

i

chwilowe.

W największym stopniu narażone będzie powietrze, powierzchnia ziemi, ludzie,
różnorodność biologiczna oraz obszary sieci Natura 2000. Jednak jak podkreślono, wpływ ten
zależeć będzie od warunków i sposobów realizacji inwestycji.
8)

Realizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Goworowo nie będzie znacząco
negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Prace inwestycyjne związane z
poszczególnymi zadaniami, wykonywanymi w obrębie obszarów Natura 2000 będą miały
charakter lokalny i nie będą miały znacząco negatywnego wpływu na spójność tych
obszarów. Na etapie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych nie przewiduje się
wystąpienia znaczących oddziaływań skumulowanych.

3.

Opinie właściwych organów

Projekty dokumentów otrzymały pozytywne opinie:


w dniu 13 maja 2019 r. Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął uchwałę nr 117/2019
opiniującą pozytywnie Program ochrony środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019 –
2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026,
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Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie opinią sanitarną z dnia 10 maja
2019 r. pozytywnie i bez zastrzeżeń zaopiniował Program ochrony środowiska dla Gminy
Goworowo na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026,



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 10 maja 2019 r. znak
WOOŚ-III.410.207.2019.MM przedstawił opinię, że Program ochrony środowiska dla Gminy
Goworowo na lata 2019 – 20222 z perspektywą na lata 2023 – 2026 nie przewiduje realizacji
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

4.

Zgłoszone uwagi i wnioski
W konsultacje Programu ochrony środowiska i Prognozy oddziaływania na środowisko

zaangażowane były następujące podmioty:


mieszkańcy Gminy Goworowo,



wydziały merytoryczne Gminy Goworowo,



Radni Gminy Goworowo,



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,



Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie,



Zarząd Powiatu w Ostrołęce.
Wykorzystano następujące formy konsultacji:



opublikowanie stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy oraz na stronie Urzędu Gminy
informacji o przystąpieniu do konsultacji zawierającej zaproszenie do udziału w konsultacjach
(w okresie 30 dni od 11.04.2019 r.),



konsultacje międzywydziałowe,



przekazanie dokumentu poddanego konsultacjom do Zarządu Powiatu w Ostrołęce,



Regionalnego

Dyrektora

Ochrony

Środowiska

w

Warszawie

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie,


przekazanie informacji o planowanych konsultacjach Radnym Gminy.
W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.
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Państwowego

5.

Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone
Program ochrony środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019 – 20222 z perspektywą

na lata 2023 – 2026 nie zawiera działań bądź zadań, w wyniku których mogłyby wystąpić
transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Zaplanowane działania mają charakter lokalny.
Ewentualne oddziaływanie na środowisko nie przekroczy granic powiatu.
6.

Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu
Wójt Gminy co 2 lata sporządzi raport z wykonania programu ochrony środowiska i

przedstawi go Radzie Gminy. W 2021 roku nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć priorytetowych
przewidzianych do realizacji w latach 2019 – 2020. Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co
zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem programu.
Kontrola przebiegu realizacji Programu oraz ocena jego realizacji opierać się będzie na:
1)

monitoringu wdrażania Programu, który polegał będzie na:


określeniu stopnia realizacji przyjętych celów oraz ocenie realizacji projektów
inwestycyjnych w ochronie środowiska,



określeniu stopnia rozbieżności (%) pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich
wykonaniem,


2)

analizie przyczyn tych rozbieżności.

monitoring skutków realizacji Programu, w tym monitoring świadomości społecznej, który
prowadzony będzie poprzez ocenę:


poprawy standardów jakości środowiska,



poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców.
W celu nadzoru nad realizacją opracowanego programu wybrano wskaźniki, które będą

pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Analiza tych wskaźników będzie
podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w przyszłych aktualizacjach
programu ochrony środowiska.
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