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1. Wstęp
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. 2013, poz. 1235, ze zm.) organ opracowujący projekt dokumentu dołącza
do niego 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, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy,
3) zgłoszone uwagi i wnioski – konsultacje społeczne,
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone,
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.
Niniejsze podsumowanie dotyczy „Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata 20162019
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023”.

2. Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na procedurę postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania skutków realizacji
postanowień
„Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata 2016-2019
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023” na środowisko złożyły się następujące elementy:
1) uzgodnienie stopnia szczegółowości i zakresu informacji zawartych w prognozie
oddziaływania
na środowisko,
2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
3) opiniowanie projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata 2016-2019
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
4) konsultacje społeczne.

2.1.

Uzgodnienie stopnia szczegółowości i zakresu informacji zawartych w prognozie
oddziaływania na środowisko

W ramach uzgodnienia stopnia szczegółowości i zakresu informacji zawartych w prognozie
oddziaływania
na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata 2016-2019 z
uwzględnieniem perspektywy do roku 2023”, Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. (w osobie
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Agnieszki Kasperowicz), działając na mocy upoważnienie z dnia 15 czerwca 2015 r., w imieniu i na
rzecz Burmistrza Strykowa, zwrócił się z wnioskiem do:
1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – pismo z dnia 17 czerwca 2015 r.,
znak: l.dz.171/2015/05.06/OŚ;
2) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi – pismo z dnia 17 czerwca
2015 r., znak: l.dz.172/2015/04.06/OŚ.
Powyższe organy uzgodniły zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie
oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata 2016-2019
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023”, zgodnie z art. 51 ust. 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. 2013, poz. 1235, ze zm.):
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi – uzgodnienie z dnia 26 czerwca 2015 r.,
znak: WOOŚ-II.411.167.2015.AJ – uzgodnienie zakresu prognozy zgodnie z art. 51 oraz art. 52
ustawy z dnia 3 października 2015 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2013, poz. 1235, ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na obszar
mający znaczenie dla Wspólnoty: Szczypiorniak i Kowaliki PLH100033;
2) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi – uzgodnienie z dnia 23 czerwca 2015 r.,
znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.225.2015.DW – uzgodnienie pozytywne proponowanego zakresu
prognozy, tj. zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2015 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, ze zm.).

2.2.

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko

Po opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata 2016-2019
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023”, przystąpiono do sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko, zgodnie z zapisami powyższych uzgodnień.
W prognozie dokonano oceny wpływu realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków
na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023” na poszczególne komponenty
środowiska (w tym: ludzi, bioróżnorodność, obszary Natura 2000, zwierzęta, rośliny, wodę,
powietrze, klimat, krajobraz, dobra materialne, zabytki, powierzchnię ziemi). Na podstawie wyników
przeprowadzonej analizy, stwierdzono, że przy zachowaniu wymagań, wynikających z przepisów
prawa, realizacja działań zawartych w projektowanym dokumencie, przyczyni się do zachowania
dobrego stanu środowiska, a tam gdzie jego stan wymaga interwencji, możliwa jest poprawa.
Jednocześnie nie zanotowano możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania
na środowisko.
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2.3.

Opiniowanie projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków
na

lata

2016-2019

z

uwzględnieniem

perspektywy

do

roku

2023”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
W celu uzyskania wymaganych opinii do „Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata
2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023” wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. (w osobie Agnieszki Kasperowicz),
działając na mocy upoważnienie z dnia 15 czerwca 2015 r., w imieniu i na rzecz Burmistrza Strykowa,
zgodnie z art. 46 ust. 2 oraz art. 51-53 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, zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie powyższych
dokumentów do:
1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – pismo z dnia 7 sierpnia 2015 r.,
znak: L.dz.234/2015/03.08/OŚ;
2) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi – pismo z dnia 7 sierpnia
2015 r., znak: L.dz.232/2015/02.08/OŚ;
3) Starostwa Powiatowego w Zgierzu
znak: L.dz.233/2015/02.08/OŚ.

–

pismo

z

dnia

7

sierpnia

2015

r.,

W odpowiedzi na ww. wnioski, wpłynęły następujące opinie:
1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – pismo z dnia 2 września 2015 r.,
znak: WOOŚ-II.410.234.2015.AJ – opinia pozytywna;
2) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi – pismo z dnia 2 września
2015 r., znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.225.2015.DW - opinia pozytywna, bez zastrzeżeń;
3) Zarządu Powiatu Zgierskiego – pismo z dnia 11 września 2015 r., znak:
BS.033.4.2015.AK/3
– opinia pozytywna.

3. Uzasadnienie
3.1.

Udział społeczeństwa

Zgodnie z art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013,
poz. 1232, ze zm.) oraz art. 3, ust. 1, pkt. 11), lit. a)-c) i art. 39 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. 2013, poz. 1235, ze zm.), Burmistrz
Strykowa poinformował społeczeństwo o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu
pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata 2016-2019 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2023” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości
zapoznania się z dokumentacją, w ramach konsultacji społecznych.
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Obwieszczenie Burmistrza ukazało się w dniu 18 sierpnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strykowie, w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
oraz w lokalnej prasie – „Wieści z Głowna i Strykowa” – wydanie z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Konsultacje społeczne trwały w okresie od 27 sierpnia do 16 września 2015 r. (21 dni).
Dokumenty poddane konsultacjom społecznym wyłożone zostały do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Strykowie. Dostępne były również na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Strykowie.
Uwagi i wnioski można było wnosić bezpośrednio w Urzędzie, drogą pocztową lub w formie
elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego zamieszczonego w BIP.

3.2.

Informacja o sposobie i zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zgłoszonych
w związku z udziałem społeczeństwa w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko

W trakcie trwania konsultacji społecznych wpłynął 1 wniosek mieszkanki gminy (pismo
z dnia 14 września2015 r. – w załączeniu). Wniosek dotyczył uwzględnienia w projektowanym
dokumencie „dobra mieszkańców i jakości ich życia oraz spełnienia wymogów prawnych, poprzez
zakaz sytuowania w bliskiej odległości (od zabudowy mieszkaniowej) uciążliwego rzemiosła”.
W związku z art. 42 ust. 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. 2013, poz. 1235, ze zm.), Burmistrz Strykowa informuje, że
powyższy wniosek nie został uwzględniony, ponieważ projekt „Programu ochrony środowiska
dla Gminy Stryków na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023” zawiera już
zapisy dotyczące uwzględniania aspektów ochrony środowiska (a w tym również życia i zdrowia
ludzi), w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które to bezpośrednio traktują
o możliwościach i warunkach lokalizacji przedsięwzięć.

4. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryków
na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023” opracowana została zgodnie
z ustawą 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. 2013, poz. 1235, ze zm.) i stanowi element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W wyniku analizy, przeprowadzonej na potrzeby opracowania prognozy oddziaływania
na środowisko skutków realizacji zamierzeń projektowanego dokumentu, ustalono, że realizacja
zadań ujętych w „Programie…” będzie miała jedynie pozytywny, długoterminowy wpływ
na środowisko. Brak znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, należy uznać za oczywisty
w świetle specyfiki ocenianego dokumentu.
W odniesieniu do celów przedmiotu ochrony obszarów chronionych oraz integralności tych
obszarów, analiza oddziaływania wykazała, że bezpośredni pozytywny wpływ będzie miała realizacja
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zadań z zakresu skutecznej ochrony środowiska naturalnego oraz zachowania istniejącego świata
roślin i zwierząt. Szczególnego znaczenia należy się dopatrywać przede wszystkim ze strony działań
polegających na zapobieganiu powstawania barier ekologicznych. Przytoczone cele bezpośrednio
wpłyną także na bioróżnorodność biologiczną obszaru gminy. Podobnie jak działania dotyczące
ochrony bioróżnorodności. Pośredni, pozytywny wpływ będzie miał miejsce w przypadku działań
zmierzających do zachowania walorów krajobrazowych oraz działań zapobiegających poważnym
awariom i zagrożeniom wynikającym ze stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych.
Wśród bezpośrednich oddziaływań na zdrowie i życie ludzi, należy wymienić przede wszystkim ogół
zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Pośrednie oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi
będzie miało miejsce także w przypadku realizacji celów dotyczących ochrony wód, powietrza
atmosferycznego, czy też redukcji hałasu.
Zdecydowanie pozytywny wydźwięk, bezpośrednio nakierowany na wody powierzchniowe
i podziemne, zidentyfikowano w przypadku celów dotyczących przestrzegania zasad ich poboru
zgodnie z zasobami dyspozycyjnymi. Realizacja części ustaleń „Programu…” wywierać będzie
pozytywny wpływ także na jakość powietrza atmosferycznego. Wśród nich znajdują się cele związane
z ograniczeniem emisji, ograniczeniem zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz eliminacją źródeł emisji
czynników szkodliwych.
Większość celów ujętych w opracowaniu wywiera pozytywne, pośrednie oddziaływanie
na poszczególne komponenty środowiska. Ma to związek z występowaniem ścisłych zależności
między elementami środowiska i ich wzajemnym oddziaływaniem.
Realizacja pozostałych ustaleń także spowoduje znacząco pozytywne skutki dla środowiska,
ale dla nieco mniejszej liczby typów ekosystemów i komponentów. Wśród nich należy zwrócić uwagę
na cele, o nieco odmiennym charakterze, ze strony których należy spodziewać się pozytywnych
skutków w szerokim i długofalowym zakresie. Wspomniane cele należą do trzeciego obszaru działań
i zawierają cele związane m.in. z edukacją ekologiczną.
Ponadto realizacja żadnego z działań proponowanych w opracowaniu nie niesie ryzyka wystąpienia
znaczącego negatywnego oddziaływania na stan środowiska naturalnego, a w tym również
na obszary Natura 2000.

5. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w przypadku „Programu
ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2023””, nie było wymagane. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia znaczących negatywnych
oddziaływań na środowisko poza granicami kraju, z uwagi na lokalny charakter działań wskazanych w
dokumencie.
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6. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu
skutków realizacji postanowień dokumentu
Zgodnie z art. 18, ust. 2-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Rada Miejska
w Strykowie, co dwa lata będzie oceniała stopień wdrożenia „Programu…”, w tym przygotowywany
będzie raport z jego wykonania. Następnie raport przekazywany będzie do organu wykonawczego
powiatu.
W ramach monitoringu określany będzie stopień wykonania działań i realizacji przyjętych celów.
Na tej podstawie dokonywana będzie ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami,
a ich wykonaniem oraz analiza przyczyn tych rozbieżności.
Wyniki dwuletniej oceny będą stanowiły podstawę do aktualizacji listy przedsięwzięć przyjętych
w opracowaniu.
Dla prawidłowej oceny realizacji „Programu…”należy przyjąć system mierników jego efektywności.
Wskaźniki monitorowania „Programu…” zaproponowano wzorując się na wskaźnikach określonych
na poziomie wojewódzkim.
Tabela 1.

Wskaźniki monitorowania „Programu…”
Jednostka

Stan na 2013 /
2014*r.

km

184,52*

szt.

4759*

3. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej*

km

49,15*

4. Przyłącza kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania*

szt.

Lp.

Nazwa wskaźnika

1. Długość czynnej sieci wodociągowej*
2.

Przyłącza wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania*

1305*

5. Korzystający z sieci kanalizacyjnej*

%

42,69*

6. Korzystający z sieci wodociągowej*

%

83,17*

7. Komunalne oczyszczalnie ścieków

szt.

3

8. Ścieki oczyszczone w ciągu roku

dam3

361,0

9. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków

osoba

5438

10. Ładunek zanieczyszczeń w ściekach z oczyszczalni: BZT5
ChZT

3075
mg/dm

zawiesina ogólna
11. Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku z gospodarstw domowych *

3

39292
6121

t

962,09*

12. Zbiorniki bezodpływowe

szt.

978

13. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

szt.

276

14. Obszary chronione ogółem

ha

4065,90
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Stan na 2013 /
2014*r.

dam3

15. Zużycie wody na:

28,6*

1 mieszkańca*

43,6
1 odbiorcę
*dane dotyczą 2014 roku
Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie wyników analizy realizacji celów dokumentu, jak również w oparciu o powyższe
wskaźniki, możliwa będzie ocena skutków realizacji postanowień dokumentu.
Ponadto organy odpowiedzialne za monitorowanie stanu środowiska, jak np., WIOŚ cyklicznie
prowadzą działania w ramach monitoringu poszczególnych komponentów środowiska, co również
możne być źródłem informacji nt. skutków realizacji zadań proponowanych w projektowanym
dokumencie.

7. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu
do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych
Dla realizacji celów „Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata 2016-2019
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023” nie określono konkretnych rozwiązań alternatywnych,
z uwagi na fakt, że w obowiązującym stanie prawnym i świetle informacji o ryzyku zdrowotnym
nie istnieje żadne racjonalne rozwiązanie alternatywne dla realizacji głównych celów ustalonych
w dokumencie.
W przypadku proponowanych kierunków działań ich rozważanie jest nieuzasadnione. Większość
proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma jedynie pozytywny wpływ na środowisko
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia.

8. Załączniki
1) uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,
z dnia 26 czerwca 2015 r., znak: WOOŚ-II.411.167.2015.AJ;
2) uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Łodzi, z dnia 23 czerwca 2015 r., znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.225.2015.DW;
3) opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z dnia 2 września 2015 r.,
znak: WOOŚ-II.410.234.2015.AJ;
4) opinia sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,
z dnia 2 września 2015 r., znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.225.2015.DW;
5) opinia Zarządu Powiatu
znak: BS.033.4.2015.AK/3;

Zgierskiego,

z

dnia

11

września

2015

r.,
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6) obwieszczenie Burmistrza Strykowa w lokalnej prasie – „Wieści z Głowna i Strykowa”,
wydanie z dnia 27 sierpnia 2015 r.;
7) wniosek z dnia 14 września 2015 r., złożony w ramach konsultacji społecznych.
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