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I.  WSTĘP 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

stanowią: ustawa 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 (dalej: Ustawa OOŚ) oraz dyrektywa 2001/42/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko1.  

Zgodnie z art. 55 ust. 3 Ustawy OOŚ, do przyjętego dokumentu 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: 

 ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,  

 opinie właściwych organów: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) 

oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS), 

 zgłoszone uwagi i wnioski,  

 wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

jeżeli zostało przeprowadzone,  

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 

skutków realizacji postanowień dokumentu. 

Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko był Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz, który został sporządzony w grudniu 2015 r. Plan 

został opracowany przez firmę Consus Carbon Engineering. 

                                                
1 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L197/30 z dn. 21.07.2001 r.  
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II. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz, została stwierdzona na 

podstawie art. 46 Ustawy OOŚ.  

Zgodnie z ww. art. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

wymagane jest dla polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, 

energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, 

leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych 

lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z art. 3 pkt 14 Ustawy OOŚ, postępowanie w sprawie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko przebiegało w czterech etapach:  

 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w Prognozie 

oddziaływania na środowisko, 

 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

 uzyskanie wymaganych opinii, 

 zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

II.1. Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych 

w prognozie  

Zgodnie z art. 53 i 57 pkt. 2 Ustawy OOŚ, po zapoznaniu się z przedłożonym przez 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań wnioskiem i załączoną dokumentacją, zakres i stopień 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 

Projektu został ustalony przez: 

 Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, pismem znak WOO-

III.411.102.2015.JM.1 z dnia 20 kwietnia 2015 r. 

 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, pismem znak DN-

NS.9012.408.2015 z dnia 31 marca 2015 r.  

II.2. Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko  

Przy opracowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz, wzięto pod uwagę wymagania odnośnie 

zakresu i szczegółowości przedstawianych informacji, określone w ww. pismach. 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko „PGN Miasta i Gminy Swarzędz” ma na celu 

ustalenie, czy przyjęte w dokumencie kierunki i działania gwarantują bezpieczeństwo 

środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu rozwojowi 

regionu. Prognoza ma także umożliwić identyfikację możliwych do określenia skutków 

środowiskowych jakie niesie realizacja postanowień ocenianego dokumentu oraz ocenić 

czy przyjęte rozwiązania w dostateczny sposób chronią przed powstawaniem konfliktów 

i zagrożeń w środowisku. 
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II.3. Uzyskanie wymaganych opinii  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz, wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko, poddano opiniowaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, pismem znak: WOO-III.410.909.2015.MM.1 

z dnia 11 stycznia 2016 r. zgłosiła 27 uwag po których wprowadzeniu organ zajmie 

stanowisko. 

Państwowy Inspektor Sanitarny, pismem znak: DN-NS.9012.29.2016 z dnia 12 stycznia 

2016 r. zaopiniował pozytywnie projekt pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i 

Gminy Swarzędz”. 

Przedłożone przez wyżej wymienione organy pisma zostały zestawione w załącznikach 

do podsumowania. Ww. sugestie zostały uwzględnione w przedmiotowej dokumentacji 

PGN oraz w Prognozie.   

II.4. Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu  

II.4.1. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 

Zgodnie z art. 46 pkt 2 Ustawy OOŚ Gmina Swarzędz przystąpiła do przeprowadzania 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PGN Miasta i Gminy Swarzędz, 

w ramach której Organ opracowujący projekt dokumentu zapewnił możliwość udziału 

społeczeństwa w postępowaniu przed przyjęciem dokumentu (art. 30 Ustawy OOŚ). Dnia 

10 grudnia 2015 r. na stronie internetowej www.swarzedz.pl ukazała się informacja 

o wyłożeniu do publicznego wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy 

Swarzędz wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko niniejszego dokumentu. Udział 

społeczeństwa odbył się w dniach od 10 do 31 grudnia 2015 roku.  

II.4.2. Udział społeczeństwa 

Dnia 10 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz za pośrednictwem strony 

internetowej Gminy www.swarzedz.pl zaprosił mieszkańców do uczestnictwa w projekcie 

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz”. Udział społeczeństwa odbył 

się w okresie od 10 do 31 grudnia 2015 roku. 

W projekcie mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, w tym również osoby prywatne. 

Zainteresowani mogli zapoznać się z projektami dokumentów, które zostały umieszczone 

na stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu w zakładce ogłoszenia/ogłoszenia bieżące. 

Zostały również wyłożone do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu 

Rynek 1 w Referacie Rolnictwa Melioracji i Ochrony Środowiska w godzinach urzędowania 

Uwagi można było składać w siedzibie Miasta i Gminy w Swarzędzu w formie pisemnej, 

ustnie do protokołu a także za pomocą komunikacji elektronicznych bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ros@swarzedz.pl 

w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości. Uwagi można było składać 

również za pomocą formularzy elektronicznych, do których linki były podane w treści 

ogłoszenia bez konieczności ich opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym w 

terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości. 
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II.5. Analiza uwag i wniosków zgłoszonych podczas udziału 

społeczeństwa 

Podczas etapu zapewniania udziału społeczeństwa w opiniowaniu projektu Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej zebrano zgłaszane uwagi i wraz ze sposobem ich rozpatrzenia 

zestawiono w załącznikach do Podsumowania. 
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III. PODSUMOWANIE i WNIOSKI Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA 

W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO  

III.1. Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko  

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana w ramach strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Miasta i Gminy Swarzędz”. W Prognozie przedstawiono informacje o zawartości Planu, 

przedstawiono uwarunkowania ochrony środowiska wynikające z przepisów prawa, 

a także dokonano analizy aktualnego stanu środowiska określając najważniejsze 

wyzwania ochrony środowiska w Polsce, w których rozwiązaniu Plan powinien mieć udział. 

Dodatkowo stwierdzono zgodność Planu z celami i kierunkami podstawowych 

dokumentów strategicznych Polski i UE. Celem Prognozy jest wskazanie rozwiązań 

najkorzystniejszych dla stanu środowiska, poprzez identyfikację i ocenę najbardziej 

prawdopodobnych wpływów na komponenty środowiska, jakie może wywołać realizacja 

zamierzeń inwestycyjnych określonych w projekcie PGN. 

Analiza stanu obecnego Gminy Swarzędz obejmuje ogólną charakterystykę gminy, opis 

budowy geologicznej (wraz z kopalinami), stanu oraz jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych, stanu i jakości powietrza, warunków glebowych, klimatu akustycznego, 

oddziaływania pól elektromagnetycznych, form ochrony przyrody, krajobrazu oraz 

dziedzictwa kulturowego, zagospodarowania obszaru oraz infrastruktury technicznej oraz 

komunikacyjnej. 

W Prognozie oddziaływania na środowisk nie wykazano znacząco negatywnych 

oddziaływań w stosunku do poszczególnych komponentów środowiska jak powietrze, 

klimat, zasoby wody, gleb, powietrza, świata roślin i zwierząt, elementy krajobrazu oraz 

oddziaływania na ludzi, dobra materialne, zabytki.  

Zaproponowane w PGN wszystkie działania będą miały bardzo pozytywny wpływ na 

jakość powietrza w mieście. Zmniejszenie się ilości emitowanych do powietrza substancji 

wpłynie pozytywnie na zdrowie i samopoczucie ludzi. 

III.2. Zgłoszone uwagi i wnioski  

Podczas etapu zapewniania udziału społeczeństwa w opiniowaniu projektu PGN i 

Prognozy w dniach od 10 do 31 grudnia 2015 roku zgłosiły uwagi następujące podmioty: 

1. Osoba prywatna - Arkadiusz Sakowski 

Zgłoszona na etapie opiniowania i udziału społeczeństwa uwaga dotyczyła „Braku w treści 

rozdziału identyfikacji emisji, które niestety się zdarzają, z urządzeń chłodniczych, 

klimatyzacyjnych i pomp ciepła(powszechnie użytkowanych na terenie gminy).” 

Uwaga nie została wprowadzona, a wraz z uzasadnieniem została przekazana 

zamawiającemu. 

W przedmiotowej dokumentacji uwzględniono również zalecenia wynikające z opinii 

organów zatwierdzających PGN (RDOŚ i PWIS), które zestawiono w załączniku nr 1 do 

niniejszego Podsumowania. 
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III.3. Ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na cele 

i przedmiot ochrony oraz integralność i spójność obszarów 

Natura 2000 

W wyniku realizacji działań proponowanych w PGN nie nastąpi pogorszenie stanu ochrony 

siedlisk chronionych w obszarze Natura 2000 Dolina Cybiny.  

Ocena wpływu planowanych działań w ramach PGN Miasta i Gminy Swarzędz zakłada, 

że nie dojdzie do zmiany warunków środowiskowych w obrębie obszaru Natura 2000 i 

jego sąsiedztwie. Prognoza nie zwalnia jednak z przeprowadzenia procedury Oceny 

oddziaływania na środowisko dla poszczególnych projektów mogących znacząco lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na te obszary. 

III.4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 

realizacji ustaleń ocenianego dokumentu 

Wykonana prognoza oddziaływania skutków realizacji PGN potwierdza, że założone cele 

mogą być osiągnięte. W tej sytuacji, w przypadku braku realizacji powyższego dokumentu 

należy się liczyć z dalszym pogorszeniem jakości parametrów środowiska, a w 

szczególności: 

 brak poprawy stanu jakości powietrza w zakresie dotrzymania standardów jakości 

powietrza, 

 nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wybranych rodzajów 

odpadów oraz odpadów komunalnych, 

 narastające zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego, z powodu dalszego 

deponowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych na składowiskach, 

 postępujący wzrost powierzchni terenów zdegradowanych, 

 pogorszenie się klimatu akustycznego, 

 zmniejszenie dbałości o zasoby przyrodnicze i utrzymania dobrego stanu siedlisk 

przyrodniczych i gatunków, w tym chronionych, 

 nieefektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, z powodu braku wykorzystania 

OZE, 

 degradację środowiska,  

 zwiększająca się wrażliwość na skutki zmian klimatycznych, 

 nieefektywne wykorzystanie zasobów naturalnych z powodu braku zwiększenia 

efektywności energetycznej. 

III.5. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko 

W ocenie oddziaływania realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy 

Swarzędz wykazano, że istnieją działania, które mogą w sposób krótkotrwały, przejściowy 

negatywnie oddziaływać na różne komponenty środowiska. Dotyczy to w szczególności 

etapu realizacji działań w obszarach Budownictwo i gospodarstwa domowe, Transport, 

Energetyka, a w mniejszym stopniu pozostałych obszarów. Prace zapobiegawcze 
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i minimalizacja negatywnych skutków powinny być określone w raportach o oddziaływaniu 

dla poszczególnych działań i zadań 

III.6. Informacja o przewidywanych metodach analiz realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości 

jej przeprowadzania 

Oczekiwane skutki realizacji PGN powinny być przedmiotem monitoringu, którego celem 

będzie obserwacja rzeczywistych oddziaływań na środowisko, modyfikacja kierunków lub 

siły wprowadzonych form zagospodarowania bądź strategii lub opracowanie nowych 

dokumentów planistycznych.  

W tym celu zaproponowano stosowanie wybranych wskaźników środowiskowych. 

Monitoring wartości wskaźników diagnostyczno-informacyjnych pozwoli śledzić zmiany 

stanu środowiska, skuteczności zastosowanych rozwiązań i w koniecznych przypadkach 

zaproponować niezbędne korekty. 

III.7. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 

środowisko 

Zadania wyznaczone w projekcie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy 

Swarzędz” mają charakter lokalny i ich oddziaływanie na środowisko ograniczone będzie 

do oddziaływania w obrębie miasta oraz tereny bezpośrednio z nim sąsiadujące. 

Jednoznacznie nasuwają się wnioski, iż zaproponowane w PGN działania w żadnym 

stopniu nie mogą powodować uciążliwości poza granicami Polski. 
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Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia opinii i uwag organów biorących udział w opiniowaniu dokumentów 

Lp.  Data 

wystawienia 

opinii 

Nazwa 

instytucji  

Część 

Prognozy/Planu, 

której dotyczy 

uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 

proponowany zapis 

Rozstrzygnięcie zgodne artykułem 

55 pkt 3 ust. 2 Ustawy OOŚ 

1 11.01.2016 RDOS Prognoza – XX.5.1  

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-
III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 
załączniku nr IV.4 

- 1 punkt opinii 

Uzupełniono dokument prognoza i 
zweryfikowano przedstawioną oceną 

oddziaływania  dla poszczególnych 
zadań 

2 11.01.2016 RDOS Prognoza 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-
III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 
załączniku nr IV.4 

- 2 punkt opinii 

Uzupełniono dokument prognoza – 

wprowadzono zapis w rozdziale XX.4 

3 11.01.2016 RDOS Prognoza -  

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 3 punkt opinii 

Uzupełniono zakres prognozy. Realizacja 

zadania dotyczącego budowy turbin 

wiatrowych – odnosi się do 

mikroinstalacji jak również instalowania 

modułów fotowoltaicznych dotyczy 

pojedynczych gospodarstw a nie 

budowy dużej instalacji fotowoltaicznej. 
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Lp.  Data 

wystawienia 

opinii 

Nazwa 

instytucji  

Część 

Prognozy/Planu, 

której dotyczy 

uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 

proponowany zapis 

Rozstrzygnięcie zgodne artykułem 

55 pkt 3 ust. 2 Ustawy OOŚ 

4 11.01.2016 RDOS Prognoza – XX.5.1 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 4 punkt opinii 

Wprowadzono odpowiednie zmiany w 

treści prognozy ujednolicając zapis. 

5 11.01.2016 RDOS Prognoza 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 5 punkt opinii 

Uwagę wprowadzono dodano opis w 

rozdziale XX.4.8 

6 11.01.2016 RDOS Prognoza 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

Zgodnie z opisem zadanie dotyczy 

budowy mikroinstalacji dla których nie 

ma konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko 
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Lp.  Data 

wystawienia 

opinii 

Nazwa 

instytucji  

Część 

Prognozy/Planu, 

której dotyczy 

uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 

proponowany zapis 

Rozstrzygnięcie zgodne artykułem 

55 pkt 3 ust. 2 Ustawy OOŚ 

- 6 punkt opinii 

7 11.01.2016 RDOS Prognoza 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 7 punkt opinii 

Wprowadzono dodatkowe zapisy w 

rozdziale XX.4.3 

8 11.01.2016 RDOS Prognoza – XX.8 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 8 punkt opinii 

Wprowadzono dodatkowe zapisy w 

rozdziale XX.10 

9 11.01.2016 RDOS PGN 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

Ujednolicono zapis w dokumencie 
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n
a
 1

4
 

Lp.  Data 

wystawienia 

opinii 

Nazwa 

instytucji  

Część 

Prognozy/Planu, 

której dotyczy 

uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 

proponowany zapis 

Rozstrzygnięcie zgodne artykułem 

55 pkt 3 ust. 2 Ustawy OOŚ 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 9 punkt opinii 

10 11.01.2016 RDOS PGN – XX.10.2 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

-10 punkt opinii 

Wprowadzono wskaźniki jakości 

powietrza. 

11 11.01.2016 RDOS HRF 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

-11 punkt opinii 

Harmonogram stanowi tylko i wyłącznie 

tabelaryczne zestawienie zadań 

opisanych w PGN. 

12 11.01.2016 RDOS PGN – XX.3.6 i XX.3.4 
Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

Zweryfikowano i zaktualizowano 

informacje zgodnie z uwagą 
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Lp.  Data 

wystawienia 

opinii 

Nazwa 

instytucji  

Część 

Prognozy/Planu, 

której dotyczy 

uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 

proponowany zapis 

Rozstrzygnięcie zgodne artykułem 

55 pkt 3 ust. 2 Ustawy OOŚ 

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

-12 punkt opinii 

13 11.01.2016 RDOS PGN 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 13 punkt opinii 

Okres realizacji zadań został uzgodniony 

z Gminą 

14 11.01.2016 RDOS PGN – XX.8.3 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

-14 punkt opinii 

Zmieniono zapisy rozdziału zgodnie z 

uwagą 
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6
 

Lp.  Data 

wystawienia 

opinii 

Nazwa 

instytucji  

Część 

Prognozy/Planu, 

której dotyczy 

uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 

proponowany zapis 

Rozstrzygnięcie zgodne artykułem 

55 pkt 3 ust. 2 Ustawy OOŚ 

15 11.01.2016 RDOS Prognoza XX.3.3 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 15 punkt opinii 

Wprowadzono zapisy w rozdziale 

4.3.zgodnie z uwagą. 

16 11.01.2016 RDOS Prognoza XX.3.3 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 16 punkt opinii 

Wprowadzono zapisy w rozdziale 

4.3.zgodnie z uwagą. 

17 11.01.2016 RDOS Prognoza XX.3.6 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 17 punkt opinii 

Zmieniono zapis zgodnie z uwagą 
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Lp.  Data 

wystawienia 

opinii 

Nazwa 

instytucji  

Część 

Prognozy/Planu, 

której dotyczy 

uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 

proponowany zapis 

Rozstrzygnięcie zgodne artykułem 

55 pkt 3 ust. 2 Ustawy OOŚ 

18 11.01.2016 RDOS Prognoza 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 18 punkt opinii 

Uwagę uwzględniono - wprowadzono 

rozdział XX.3 XX.3. CELE OCHRONY 

ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA 

SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, 

ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

I Rozdział XX.9 

19 11.01.2016 RDOS Prognoza 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

-19 punkt opinii 

Wprowadzono zmiany zgodnie z uwagą 

20 11.01.2016 RDOS Prognoza XX.3.7 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

Dodano w treści zapis że w przypadku 

stwierdzenia podczas inwentaryzacji 

siedlisk ptaków bądź nietoperzy, 

konieczne jest uzyskanie stosownych 

zezwoleń na odstępstwo od zakazów w 
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Lp.  Data 

wystawienia 

opinii 

Nazwa 

instytucji  

Część 

Prognozy/Planu, 

której dotyczy 

uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 

proponowany zapis 

Rozstrzygnięcie zgodne artykułem 

55 pkt 3 ust. 2 Ustawy OOŚ 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 20 punkt opinii 

stosunku do gatunków zwierząt objętych 

ochroną gatunkową. 

21 11.01.2016 RDOS Prognoza – XX.3.7 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

-21 punkt opinii 

Uwagę uwzględniono-dodano zapis dla 

zakresu częstotliwości 3 MHz do 300 

GHz 

22 11.01.2016 RDOS Prognoza – XX.2.2 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

-22 punkt opinii 

Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu dla Miasta 

Poznania na lata 2014-225 obejmuje 

swym zasięgiem nie tylko obszar Miasta 

ale również sąsiednie gminy wchodzące 

w skład Aglomeracji Poznańskiej 

23 11.01.2016 RDOS PGN  
Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

Aktualizacja założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru 
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Lp.  Data 

wystawienia 

opinii 

Nazwa 

instytucji  

Część 

Prognozy/Planu, 

której dotyczy 

uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 

proponowany zapis 

Rozstrzygnięcie zgodne artykułem 

55 pkt 3 ust. 2 Ustawy OOŚ 

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 23 punkt opinii 

miasta Poznania obejmuje swym 

zasięgiem nie tylko obszar Miasta ale 

również sąsiednie gminy wchodzące w 

skład Aglomeracji Poznańskiej 

24 11.01.2016 RDOS PGN 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 24 punkt opinii 

Usunięto wskazany w uwadze zapis. 

25 11.01.2016 RDOS PGN – XX.9.3 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 25 punkt opinii 

Uwagę wprowadzono – zastosowano 

odwołanie do obowiązujących przepisów 
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Lp.  Data 

wystawienia 

opinii 

Nazwa 

instytucji  

Część 

Prognozy/Planu, 

której dotyczy 

uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 

proponowany zapis 

Rozstrzygnięcie zgodne artykułem 

55 pkt 3 ust. 2 Ustawy OOŚ 

26 11.01.2016 RDOS PGN 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 26 punkt opinii 

Uwagę wprowadzono - podano aktualne 

dzienniki ustaw 

27 11.01.2016 RDOS Prognoza 

Treść uwagi w piśmie od Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, znak: WOO-

III.410.909.2015.MM.1 z dnia 11 

stycznia 2016 r. zamieszczonym w 

załączniku nr IV.4 

- 27 punkt opinii 

Uwagę wprowadzono - podano aktualne 

dzienniki ustaw 
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Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia opinii i uwag podmiotów zewnętrznych w ramach udziału 

społeczeństwa 

Lp.  Data 

wystawienia 

opinii 

Nazwa 

podmiotu  

Część 

Prognozy/Planu, 

której dotyczy 

uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 

proponowany zapis 

Rozstrzygnięcie zgodne artykułem 

55 pkt 3 ust. 3 Ustawy OOŚ 

1 12.12.2015 Arkadiusz 

Sakowski 

PGN Rozdział 6 - 
Inwentaryzacja emisji 
dwutlenku węgla 

Brak w treści rozdziału identyfikacji 
emisji, które niestety się zdarzają, z 
urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych i pomp 
ciepła(powszechnie użytkowanych na 
terenie gminy).   

Zakres opracowania PGN, w tym zakres 
inwentaryzacji emisji nie obejmuje 
emisji CO2, CH4 oraz N2O i nie obejmuje 
pozostałych emisji gazów 
przemysłowych (w tym HFC - 
wymienionych w uwadze gazów 
wykorzystywanych w instalacjach 
chłodniczych). Taki zakres opracowania 
wynika z metodyki opracowania PGN 
wskazanej w Załączniku nr 9 do 
Regulaminu Konkursu nr 2/PO 
IiŚ/9.3/2013 Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - 
Szczegółowe zalecenia dotyczące 
struktury planu gospodarki 
niskoemisyjnej. Inwentaryzacja emisji 
CO2 wykonana jest zgodnie z 
wytycznymi „Jak opracować Plan działań 
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, 
które są zalecane w cytowanym 
złączniku 
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Zakres PWIS 
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Opinia RDOŚ 
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Opinia PWIS 
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