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PODSTAWA PRAWNA

Koniecznos6c6  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  s6rodowisko  dla
projektu  „Programu  ochrony  s6rodowiska  dla  Gminy  Miedzna  do  roku  2023”  wynika
bezpos6rednio  z  art.  46  ustawy  z  dnia  3 paz6dziernika  2008r. o  udostępnianiu  informacji
o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2020 poz. 283) zwanej dalej Ustawą ooś.

W  ramach  procedury  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  s6rodowisko  sporządzona
została  Prognoza  oddziaływania na s6rodowisko projektu „Programu ochrony s6rodowiska dla
Gminy  Miedzna  do  roku  2023”  zgodnie  z  art.  53  ust.  1  Ustawy  ooś.  Zawartos6c6  i  stopien6
szczego6 łowos6ci Prognozy oddziaływania na s6rodowisko został ustalony z organami, o kto6 rych
mowa w art. 57 i 58 Ustawy ooś tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony S� rodowiska w Warszawie
(pismo znak: WOOS�-III.411.22.2020.MM z dnia 25 lutego 2020r.) i Pan6 stwowym Wojewo6 dzkim
Inspektorem Sanitarnym w Warszawie (pismo znak: ZS.7040.42.2020 z dnia 14 lutego 2020r.).

Zgodnie  z  art.  55 ust.  3  Ustawy  ooś  do przyjętego „Programu  ochrony  s6rodowiska  dla
Gminy Miedzna do roku 2023” załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie
wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązan6  alternatywnych, a
takzIe  informację,  w  jaki  sposo6 b  zostały  wzięte  pod  uwagę  i  w  jakim  zakresie  zostały
uwzględnione:

1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na s6rodowisko;
2) opinie włas6ciwych organo6 w, o kto6 rych mowa w art. 57 i 58 Ustawy ooś;
3) zgłoszone uwagi i wnioski;
4) wyniki  postępowania dotyczącego transgranicznego odziaływania na s6rodowisko,  jezIeli

zostało przeprowadzone;
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwos6ci przeprowadzania monitoringu skutko6 w reali-

zacji postanowien6  dokumentu.

Ponadto w związku z tym, zIe procedura strategicznej oceny oddziaływania na s6rodowisko
odbywa  się  z  udziałem społecznym  (art.  54 ust.  2  Ustawy ooś),  organ opracowujący  projekt
dokumentu zgodnie z  art. 42 pkt. 2 Ustawy ooś dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie
zawierające  informacje  o udziale  społeczen6 stwa  w  postępowaniu  oraz  o  tym,  w jaki  sposo6 b
zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczen6 stwa.

CEL OPRACOWANIA I UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU

Prognoza  oddziaływania  na  s6rodowisko  została  sporządzona  dla  projektu  „Programu
ochrony s6rodowiska dla Gminy Miedzna do roku 2023”.  Podstawowym celem sporządzenia i
uchwalenia POS�  dla Gminy Miedzna jest realizacja przez Gminę polityki ochrony s6rodowiska
zbiezInej z załozIeniami najwazIniejszych dokumento6 w strategicznych i programowych. POS�  dla
Gminy Miedzna stanowic6  będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania s6rodowiskiem
spajającą  wszystkie  działania  i  dokumenty  dotyczące  ochrony  s6rodowiska  i  przyrody  na
szczeblu danej JST.

Celem strategicznym POŚ dla Gminy Miedzna jest przedstawienie wytycznych do ra-
cjonalnych działań programowych na dalsze lata i poprawa stanu środowiska przyrodni-
czego gminy Miedzna, bądź utrzymanie dobrego poziomu tam gdzie został on osiągnięty w
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wyniku realizacji założeń poprzednich projektów. Zawarte w POS�  dla Gminy Miedzna rozwią-
zania inwestycyjne oraz organizacyjno-informacyjne przyczynią się do włas6ciwego, zgodnego z
zasadą zro6 wnowazIonego rozwoju gospodarowania  zasobami przyrodniczymi.  POS�  dla Gminy
Miedzna jest wypełnieniem obowiązku Gminy Miedzna w zakresie sporządzania strategicznych
dokumento6 w gminnych, co pozwala władzom Gminy na biezIąco kontrolowac6  stan s6rodowiska
oraz planowac6 na tej podstawie działania słuzIące ochronie s6rodowiska. 

Przyjęcie POS�  dla Gminy Miedzna jest formą podejmowania strategicznej decyzji umozI li-
wiającej realizację kierunko6 w rozwoju tego zakresu działalnos6ci w okres6lonej perspektywie cza-
sowej. Wynikiem procesu planowania jest dokument zawierający wizję rozwoju systemu zarzą-
dzania ochroną s6rodowiska, okres6lający opcje i warunki rozwiązan6 . Jest on takzIe wazInym z6ro6 -
dłem informacji,  narzędziem kontroli  i  materiałem wykorzystywanym do rozwoju systemu w
przyszłos6ci. Włas6ciwy system zarządzania ochroną s6rodowiska musi opierac6  się na strategicz-
nych wnioskach, kto6 re w tym przypadku są przedstawione w postaci dokumento6 w programo-
wych.

Przyjęte w POS�  rozwiązania uwzględniają w pierwszej kolejnos6ci działania prowadzące do
zro6 wnowazIonego gospodarowania zasobami s6rodowiska, poprawy stanu s6rodowiska, poprawy
stanu jakos6ci  powietrza,  zapewnienia  racjonalnej  gospodarki  odpadami i  gospodarki  wodno-
s6ciekowej, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich, zapobiegania klęskom zIywio-
łowym oraz do zwiększenia bezpieczen6 stwa powodziowego mieszkan6 co6 w. 

POS�  dla Gminy Miedzna zawiera: 
1) spo6 jnos6c6 z dokumentami strategicznymi wyzIszego szczebla
2) charakterystykę ogo6 lną gminy Miedzna
3) ocenę stanu s6rodowiska na terenie Gminy Miedzna z uwzględnieniem dziesięciu obsza-

ro6 w przyszłej interwencji: (1) ochrona klimatu i jakos6ci powietrza, (2) zagrozIenia hała-
sem,  (3)  pola  elektromagnetyczne,  (4)  gospodarowanie  wodami,  (5)  gospodarka
wodno-s6ciekowa, (6) zasoby geologiczne, (7) gleby, (8) gospodarka odpadami i zapo-
bieganie powstawaniu odpado6 w, (9) zasoby przyrodnicze, (10) zagrozIenia powazInymi
awariami.

4) wyznaczenie celo6 w, kierunko6 w interwencji i zadan6  wynikających z oceny stanu s6rodo-
wiska i przeprowadzonej analizy SWOT dla kazIdego obszaru interwencji

5) harmonogram rzeczowo-finansowy zadan6  własnych i monitorowanych
6) omo6 wienie systemu realizacji POS�  dla Gminy Miedzna w zakresie prawidłowego zarzą-

dzania, monitorowania i finansowania

Sporządzenie  Prognozy  oddziaływania  na  s6rodowisko  projektu  „Programu  ochrony
s6rodowiska dla Gminy Miedzna do roku 2023” przebiegało wieloetapowo i obejmowało kolejno: 
- ocenę aktualnego stanu s6rodowiska na obszarze objętym dokumentem, zawierającą anali-

zę zasobo6 w i waloro6 w s6rodowiska oraz jakos6ci s6rodowiska;
- ocenę potencjalnego wpływu ustalen6  dokumentu na s6rodowisko przyrodnicze, w tym na

zdrowie ludzi;
- opracowanie propozycji minimalizacji negatywnych skutko6 w realizacji ustalen6  dokumen-

tu w obszarach, w kto6 rych zidentyfikowano negatywne oddziaływania;
- opracowanie  systemu monitorowania  s6rodowiskowych  skutko6 w wdrazIania  dokumentu

strategicznego.
Opracowując  Prognozę  zastosowano  metodę indukcyjno-opisową  oraz  metodę  analogii

s6rodowiskowych.  Ocenę  stanu  s6rodowiska  przyrodniczego  oraz  analizę  jakos6ci  jego
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poszczego6 lnych  elemento6 w  sporządzono  przy  wykorzystaniu  dostępnych  danych  na  temat
obszaru  gminy  Miedzna tj.  studium  literatury,  informacji  pozostających  w  zasobach
administracji  rządowej  i  samorządowej,  danych  statystyki  publicznej  oraz  pan6 stwowego
monitoringu s6rodowiska. Szczego6 łową analizę wpływu ustalen6  projektu POS�  dla gminy Miedzna
na s6rodowisko opracowano wykorzystując metodę macierzy interakcji.

Na etapie oceny wpływu projektu „Programu ochrony s6rodowiska dla Gminy Miedzna do
roku  2023”  i  sporządzenia  Prognozy  oddziaływania  na  s6rodowisko  nie  przewiduje  się
wystąpienia negatywnych oddziaływan6  na s6rodowisko, w tym na zdrowie i warunki zIycia ludzi,
w związku z czym nie wyznaczono rozwiązan6  alternatywnych. Ze wstępnych ustalen6  niniejszej
Prognozy wynika, zIe większos6c6  wyznaczonych w POS�  dla Gminy Miedzna działan6  będzie miała
charakter  pozytywny  i  długoterminowy.  ZałozIeniem  POS�  było  wskazanie  takich  działan6  i
wyznaczenie takich celo6 w i kierunko6 w interwencji, aby stopniowo rozwiązywac6 zdiagnozowane
problemy s6rodowiskowe i wprowadzac6 s6rodki zaradcze i naprawcze. 

USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Prognoza oddziaływania na s6rodowisko identyfikuje potencjalne zagrozIenia wynikające z
realizacji wyznaczonych w POS�  dla gminy Miedzna zadan6  i kierunko6 w w ramach poszczego6 lnych
obszaro6 w interwencji. Prognoza jednoczes6nie wskazuje działania mające na celu zapobieganie,
ograniczenie  do  minimum  oraz  kompensację  przyrodniczą  skutko6 w  realizacji projektu
„Programu ochrony s6rodowiska dla Gminy Miedzna do roku 2023”. Zastosowanie się do ustalen6
wskazanych w Prognozie wynikających wielokrotnie z regulacji prawnych pozwoli na włas6ciwą
ochronę  s6rodowiska  i  krajobrazu  oraz  ochronę  zdrowia  i  zIycia  ludzi  przed  potencjalnym
oddziaływaniem wynikającym z realizacji zadan6  inwestycyjnych i nie inwestycyjnych. 

Zaproponowane zadania mogą byc6  realizowane w oparciu o ro6 zIne warianty techniczne,
technologiczne, s6rodowiskowe, społeczne, gospodarcze itp., kto6 re wymagają indywidualnego po-
dejs6cia na etapie prac koncepcyjnych. Skutki s6rodowiskowe podejmowanych działan6  zalezIą od
lokalnych uwarunkowan6  s6rodowiskowych i przestrzennych. Dlatego przed przystąpieniem do
konkretnych działan6  nalezIy rozwazIac6  warianty alternatywne tak, aby mozI liwy był wybo6 r takie-
go, kto6 ry w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływac6 na s6rodowisko.  
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OPINIE ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 57 I 58 USTAWY OOŚ

Zgodnie  z art.  54 ust.  1  Ustawy ooś  projekt „Programu ochrony s6rodowiska dla Gminy
Miedzna do roku 2023” wraz z prognozą oddziaływania na s6rodowisko został przekazany do
opiniowania przez organy, o kto6 rych mowa w art. 57 i 58 Ustawy ooś. 

W ramach procedury opiniodawczej organy wydały swoje opinie tj. Regionalny Dyrektor
Ochrony  S� rodowiska  w  Warszawie  (pismo  znak:  WOOS�-III.410.227.2020.JD  z  dnia  12  maja
2020r.)  i  Mazowiecki  Wojewo6 dzki  Inspektor  Sanitarny  w  Warszawie  (pismo  znak:
ZS.7040.205.2020.PK z dnia 13 maja 2020r.). Organy zaopiniowały dokumenty pozytywnie. 

ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI

Zgodnie  z  art.  54  ust.  2  Ustawy  ooś  w  ramach  procedury  oceny  oddziaływania  na
s6rodowisko został zapewniony udział społeczny. Informację o rozpoczęciu procesu konsultacji
społecznych  oraz  wyłozIeniu  dokumento6 w  do  publicznego  wglądu  podano  do  wiadomos6ci
poprzez obwieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej gminy Miedzna
oraz na tablicy ogłoszen6  Urzędu Gminy. Konsultacje społeczne dokumento6 w trwały 21 dni do
dnia 20 kwietnia 2020r. 

W ramach przeprowadzonych konsultacji do projektu „Programu ochrony s6rodowiska dla
Gminy Miedzna do roku 2023” wraz z prognozą oddziaływania na s6rodowisko wpłynęły uwagi.
Przytoczone ponizIej uwagi nie są cytowane, ich brzmienie jest zmienione, ale z zachowaniem
sensu.
1) Skąd wnioski na temat poziomu zanieczyszczen6  powietrza w gminie?
Wykorzystane  dane,  tak samo,  jak  umieszczona  w teks6cie  tabela,  pochodzą z  Rocznej  oceny
jakos6ci powietrza w wojewo6 dztwie mazowieckim za rok 2018.
2)  Czy odpady wymienione jako nieodebrane zostały  wyrzucone  do lasu razem z  odpadami
budowlanymi i rozbio6 rkowymi, kto6 re nie są odbierane przez PGK Węgro6 w oraz dlaczego brak
informacji na temat dzikich wysypisk s6mieci?
Brak jest oficjalnych informacji  na temat ilos6ci  odpado6 w umieszczanych nielegalnie w lasach
oraz dzikich wysypisk s6mieci, dlatego tezI  informacje te nie zostały zawarte w POS� . Natomiast
według  Harmonogramu  odbioru  odpado6 w  za  rok  2020  PGK  Węgro6 w  odbiera  wymienione
odpady, odpady te przyjmuje ro6 wniezI  PSZOK w Miedznie.
3)  Dlaczego  oczyszczalnia  s6cieko6 w  nie  jest  traktowana  jako  zakład  stwarzający  zagrozIenie
powazInej awarii oraz czy jest kontrola nad s6ciekami zakładu w Tcho6 rzowej?
Według definicji, znajdującej się w Prawie ochrony s6rodowiska, powazIna awaria "to zdarzenie
(…),  w  kto6 rym  występuje  jedna  lub  więcej  niebezpiecznych  substancji,  prowadzące  do  (...)
powstania (…) zagrozIenia", przy czym według art. 243a. pkt. 8 ww. ustawy, o zaliczeniu zakładu
do  zakładu  o  zwiększonym  lub  duzIym  ryzyku  wystąpienia  powazInej  awarii  przemysłowej
decyduje  ilos6c6  znajdującej  się  w  nim  substancji  niebezpiecznej,  oczyszczalnia  s6cieko6 w  nie
spełnia więc przytoczonych warunko6 w.  Kontrolę  nad zakładami sprawuje  odpowiedni  organ
Inspekcji S� rodowiska.
4) Skąd wniosek o pozytywnym wpływie realizacji dotychczasowego POS�?
M.in.: zwiększenie ilos6ci przydomowych oczyszczalni s6cieko6 w oraz instalacji OZE.
5) Dlaczego brak szacowanego kosztu i odpowiedzialnego za realizację zadan6  z tabeli 30 zespołu
Gminy?
Gmina nie finansuje, ani nie odpowiada za realizację zadan6  monitorowanych.

Pozostałe uwagi nie dotyczą biezIącego dokumentu lub są niemerytoryczne.
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WYNIKI  POSTĘPOWANIA  DOTYCZĄCEGO  TRANSGRANICZNEGO  ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO, JEŻELI ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE

Nie  przeprowadzono  postępowania  dotyczącego  transgranicznego  oddziaływania  na
s6rodowisko. Prognoza wskazuje, zIe w wyniku realizacji zapiso6 w projektu „Programu ochrony
s6rodowiska dla Gminy Miedzna do roku 2023” nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne.

PROPOZYCJE  METOD  I  CZĘSTOTLIWOŚCI  PRZEPROWADZANIA  MONITORINGU
SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ DOKUMENTU

System wdrazIania Programu Ochrony S� rodowiska powinien podlegac6 na regularnej ocenie
poprzez odpowiednio zaplanowane działania monitorujące. Sprawne monitorowanie Programu
Ochrony  S� rodowiska  wymaga  okresowej  wymiany  informacji  pomiędzy  jednostkami
organizacyjnymi,  w  zakresie  stopnia  zaawansowania  realizacji  poszczego6 lnych  zadan6 .  Celem
monitoringu  jest  zatem  zbieranie,  analizowanie  i  udostępnianie  danych  o  s6rodowisku  i
zachodzących w nim zmian,  w sposo6 b  zapewniający zwiększenie efektywnos6ci  zaplanowanej
polityki  s6rodowiskowej.  Monitoring  jest  narzędziem  wspomagającym  prawne,  finansowe  i
społeczne  instrumenty  zarządzania  s6rodowiskiem.  Dostarcza  on  informacji  o  efektach
wszystkich działan6  na rzecz ochrony s6rodowiska. 

Monitorowanie  wdrazIania  postanowien6  Programu Ochrony  S� rodowiska polegac6  będzie
gło6 wnie na działaniach organizacyjno-kontrolnych, do kto6 rych nalezIą:

1) ocena stopnia wykonania zadan6  (ocena efektywnos6ci wykonania zadan6 )
2) ocena zidentyfikowanych problemo6 w oraz podjętych działan6  w celu ich rozwiązania

lub minimalizacji
3) ocena rozbiezInos6ci pomiędzy załozIonymi celami, kierunkami i zadaniami, a ich wy-

konaniem (ocena przyczynowo-skutkowa)

W  celu  prawidłowego  nadzoru  nad  realizacją  opracowanego  Programu  wyznaczono
wskaz6niki monitorowania, kto6 re będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji załozIonych
zadan6 . Dla kazIdego z wyznaczonych wskaz6niko6 w okres6lono wartos6c6  bazową i docelową, kto6 re
będą  podstawą  do  opracowania  Raporto6 w  oraz  przyszłych  aktualizacji  POS� .  Przy  ustalaniu
wskaz6niko6 w  monitorowania  wzięto  pod  uwagę  istniejące  uwarunkowania  s6rodowiskowe,
wyznaczone  cele  i  kierunki  interwencji  oraz  dostępnos6c6  danych  ilos6ciowych  i  jakos6ciowych.
Dlatego dla kazIdego z przedstawionych w POS�  dla Gminy Miedzna wskaz6niko6 w monitorowania
podano  jego  z6ro6 dło,  co  znacznie  ułatwi  proces  kontroli  i  weryfikacji  załozIonych  efekto6 w
s6rodowiskowych. 

Ponadto jako gło6 wne narzędzie słuzIące analizie skutko6 w realizacji zadan6  POS�  dla Gminy
Miedzna nalezIy wskazac6 system Pan6 stwowego Monitoringu S� rodowiska. Zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 1991r. Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. 2019, poz. 1355 ze
zmianami)  stanowi on system pomiaro6 w, ocen i prognoz stanu s6rodowiska oraz gromadzenia,
przetwarzania i rozpowszechniania informacji o stanie s6rodowiska. Monitoring,  powinien byc6
prowadzony  w sposo6 b  cykliczny.  Uzyskane  w ten sposo6 b  informacje  zgodnie  z  art.  9  ust.  1
Ustawy  ooś podlegają  udostępnianiu.  Ponadto  informacje  te  są  uwzględniane  w raportach  o
stanie s6rodowiska w Polsce opracowywanych przez Gło6 wnego Inspektora Ochrony S� rodowiska
nie rzadziej nizI  raz na 4 lata. Raporty te zgodnie art. 25 ust. 1 pkt 3b Ustawy ooś udostępniane są
w Biuletynie Informacji Publicznej. System oceny skutko6 w s6rodowiskowych realizacji POS�  dla
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Gminy  Miedzna powinien byc6  oparty na odpowiednio dobranych wskaz6nikach presji,  stanu i
reakcji.

Opro6 cz  monitoringu  pan6 stwowego,  jako  narzędzie  słuzIące  monitorowaniu  skutko6 w
funkcjonowania  obiekto6 w  i  urządzen6  w  s6rodowisku  nalezIy  wskazac6  analizę  (monitoring)
porealizacyjną - instrument mający na celu praktyczną weryfikację ustalen6 /zalecen6  zawartych w
decyzji o s6rodowiskowych uwarunkowaniach. 
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