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Projekt  

UCHWAŁA NR ……………../2016 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …………………..2016 r. 

 

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do 

roku 2020, z perspektywą do roku 2023 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się „Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020, z 

perspektywą do roku 2023”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Traci moc uchwała Nr XX-213/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 

2012-2015, z perspektywą do roku 2019. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

Obowiązek opracowania powiatowego programu ochrony środowiska wynika z 

zapisów art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. 

Dz.U. z 2013r. poz. 1232 późn. zm.). Program ochrony środowiska jest sporządzany w celu 

realizacji polityki ochrony środowiska i podlega uchwaleniu przez radę powiatu (art. 18 ust. 1 

ww. ustawy). 

Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020 z perspektywą 

do roku 2023 odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów i wytycznych 

Ministerstwa Środowiska, przedstawia w szczególności: ocenę stanu środowiska, cele 

programu w poszczególnych obszarach interwencji, harmonogram realizacji zadań wraz z ich 

finansowaniem oraz system realizacji programu wraz ze wskaźnikami efektywności. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ww. Programu, opracowana w 

ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiera analizę i ocenę 

przewidywanych znaczących oddziaływań, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z 

realizacją Programu ochrony środowiska oraz wskazuje rozwiązania mające na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą, a także rozwiązania alternatywne 

dla rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie. 

Ww. Program wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, został poddany 

konsultacjom społecznym, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego. Zgodnie z 

wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach, Projekt programu ochrony 

środowiska wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą do roku 2023, został pozytywnie 

zaopiniowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Warszawie. Uzyskane uwagi i wnioski, po analizie ich zasadności, zostały 

uwzględnione w przedmiotowych dokumentach. Szczegółowe zestawienie uwag uzyskanych 

w trakcie konsultacji społecznych i opiniowania dokumentów wraz z informacją o sposobie 

ich uwzględnienia, znajduje się w Raporcie podsumowującym konsultacje społeczne.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.powiat.malbork.pl/pobierz/1208
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Wołomin, dnia 05.02.2015 r. 

 

 

RAPORT PODSUMOWUJĄCY 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 
 

PRZEDMIOT KONSULTACJI: 

 

 Projekt Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą 

do roku 2023. 

 

CEL KONSULTACJI: 

 

 Pozyskanie uwag, propozycji, opinii do projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu 

wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą do roku 2023. 

 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE: 

 

 zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowano do mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz 

organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wołomińskiego, 

 wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Wołominie, 

 Radni Powiatu Wołomińskiego, 

 Zespół doradczo-inicjatywny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 gminy powiatu wołomińskiego, 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, 

 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie,  

 Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

 

PRZEBIEG KONSULTACJI: 

11 września 2015 r.  zamieszczenie ogłoszenia w sprawie konsultacji oraz projektu 

dokumentu poddanego konsultacjom na stronie internetowej 

Powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa, przekazanie informacji 

radnym Powiatu Wołomińskiego, do gmin z terenu powiatu 

wołomińskiego, listy mailingowe do zainteresowanych 

podmiotów, 

do 25 września 2015 r.  konsultacje międzywydziałowe, 

2 października 2015 r.  ostateczny termin zgłaszania uwag do projektu dokumentu 

poddanego konsultacjom, 

17 listopada 2015 r.  konsultacje w ramach Zespołu doradczo-inicjatywnego ds. 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

03 listopada 2015r.  uzyskanie opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Warszawie, 

15 grudnia 2015 r.  uzyskanie opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego,  

do 5 lutego 2016r.  uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Warszawie,  

do 5 lutego 2016 r.  opracowanie Raportu podsumowującego przeprowadzone 

konsultacje społeczne, 

do 5 lutego 2016 r. przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego  

w sprawie „uchwalenia Programu ochrony środowiska dla 

powiatu wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą do roku 

2023” Zarządowi Powiatu Wołomińskiego, 

do 11 lutego 2016 r.  podanie do publicznej wiadomości Raportu podsumowującego  

przeprowadzone konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie 
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internetowej Powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. 

 
 

WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI: 

 opublikowanie na stronach internetowych www.powiat-wolominski.pl, oraz na stronach Biuletynu 

Informacji Publicznej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl: informacji o przystąpieniu do 

konsultacji zawierającej zaproszenie do udziału w konsultacjach, informacje zawarte w uchwale 

Zarządu Powiatu, udostępnienie dokumentu poddanego konsultacjom, 

 spotkania i konsultacje z wykonawcą, 

 ogłoszenie w prasie lokalnej, 

 konsultacje międzywydziałowe, 

 weryfikacja i korekta projektu dokumentu pod kątem zgodności z wytycznym Ministerstwa 

Środowiska, opublikowanymi w trakcie trwania konsultacji społecznych, 

 przekazanie dokumentu poddanego konsultacjom do Zarządu Województwa Mazowieckiego, 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie,   

 przekazanie informacji o planowanych konsultacjach Radnym Powiatu Wołomińskiego, 

 przekazanie informacji o planowanych konsultacjach do gmin z terenu powiatu wołomińskiego, 

 listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów (w tym do organizacji pozarządowych). 

 

http://www.powiat-wolominski.pl/
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/
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ZGŁOSZONE GŁÓWNE UWAGI / POSTULATY / OPINIE / PYTANIA / WYNIKI BADAŃ: 

ROZSTRZYGNIĘCIA LUB REKOMENDOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ / KWESTIE WYMAGAJĄCE DALSZYCH UZGODNIEŃ, OBSZARY 

W KTÓRYCH NIE OSIĄGNIĘTO KONSENSUSU: 

 
Lp. ZAPIS W 

PROJEKCIE 

DOKUMENTU 

TREŚĆ UWAGI/ ZGŁASZAJĄCY SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA 

1 Uwaga ogólna do 

tekstu Programu 

Krzysztof Samulik  

„Proponuję okresową kontrolę firm potencjalnie 

niebezpiecznych dla środowiska pod kątem gospodarki 

ściekami (studnie chłonne do utylizacji zanieczyszczeń 

płynnych) i zanieczyszczenia powietrza (brak wymaganych 

filtrów) oraz sprawdzenia zgodności wykonywanej działalności 

ze zgłoszeniem.” 

Uwaga częściowo uwzględniona:  

W analizowanym dokumencie określono w rozdziale 5.3. najważniejsze problemy 

środowiskowe na terenie powiatu oraz wskazano kierunek działania interwencyjnych 

związanych z gospodarką wodno-ściekową przedsiębiorstw, w tym prowadzących 

działalność niebezpieczną dla środowiska i mieszkańców. Informacja ta zawarta 

została w tabeli rozdziału 6.5. pkt 7. Zapis został uzupełniony o informację dot. 

kontroli, w szczególność zakładów przemysłowych prowadzących działalność, w 

wyniku której powstają ścieki niebezpieczne dla środowiska i mieszkańców. 

Dodatkowo przedłożony dokument zawiera kierunki działań związane z 

prowadzeniem rejestru i kontroli umów na zbiorniki gromadzące ścieki (tab. 6.5 pkt 

4). W analizowanym dokumencie określono w rozdziale 5.3. najważniejsze problemy 

środowiskowe na terenie powiatu oraz wskazano kierunek działań interwencyjnych 

związanych z jakością powietrza. W tabeli rozdziału  6.1. POŚ uwzględniono 

konieczność modernizacji zakładów przemysłowych, polegającą na wprowadzaniu 

efektywnych i ekologicznych technologii procesu spalania, redukujących w 

maksymalny sposób emitowane zanieczyszczenia. W ramach realizacji programu 

planowane jest prowadzenie monitoringu wprowadzania zapisów zawartych w 

dokumencie. 

2 Uwaga ogólna do 

tekstu Programu 

Edward Więcek, Marki 

Zgłoszone uwagi: 

1. zaśmiecanie lasów – wskazano potrzebę kompleksowego 

działania: od sprzątania, przez edukację, motywację dla osób, 

które zauważają i zgłaszają nieprawidłowe działania, do kar i 

kontroli zakładów. Wskazano także rozważenie możliwości 

anonimowego zgłaszania nieprawidłowości; 

2. ochrona powietrza – wskazano konieczność faktycznego 

stosowania aktualnych przepisów: 

- pozwolenia na budowę powinny być wydawane tylko, jeśli ich 

częścią są przyłącza i instalacje gazowe, 

Uwaga częściowo uwzględniona:  

1. Przedmiotowy dokument uwzględnia konieczność wspierania działań w zakresie 

zwiększania świadomości ekologicznej w kwestii postępowania z wytworzonymi 

odpadami (m. in. zakaz wyrzucania śmieci do lasów, zachęcanie do selektywnej 

zbiórki odpadów, prawidłowe postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest). 

Konieczne jest też egzekwowanie wymagań przyjętych regulaminów gospodarki 

odpadami w gminach. Informacje te wskazano w rozdziale 6.8. (odpady) oraz  

6.11. (edukacja ekologiczna) przedmiotowego dokumentu. Zgłaszane 

nieprawidłowości są w miarę możliwości sprawdzane przez właściwe organy 

ochrony, gdyż wiele postępowań  z zakresu ochrony środowiska prowadzi się 

urzędu.  
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Lp. ZAPIS W 

PROJEKCIE 

DOKUMENTU 

TREŚĆ UWAGI/ ZGŁASZAJĄCY SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA 

- wykonywanie faktycznych kontroli budów pod kątem ich 

nielegalnego użytkowania – ze sprawdzeniem odbioru 

przyłącza gazowego i działania instalacji np. co 3 miesiące po 

upływie 1,5 roku od otrzymania pozwolenia,  

- kontrola budów po zgłoszeniu użytkowania – ze 

sprawdzeniem faktycznego odbioru przyłącza gazowego i 

działania pieca gazowego, wykonania izolacji termicznych, 

okien na zgodność z projektem i przepisami, 

- umożliwienie odpowiednim służbom możliwości kontroli 

pieców i ich sprawności, 

- dofinansowania rozwiązań proekologicznych – w tym np. 

zakupu systemu/urządzenia przez mieszkańca, zwrot części 

kosztów po odbiorze i po okresie gwarancyjnym, uzależniony 

od wyników kontroli. 

2. W analizowanym dokumencie określono w rozdziale 5.3. najważniejsze problemy 

środowiskowe na terenie powiatu oraz wskazano kierunek działań 

interwencyjnych, związanych z jakością powietrza. W tabeli rozdziału  6.1. (jakość 

powietrza) POŚ uwzględnione zostały informacje dotyczące działania w kierunku 

wprowadzenia nowych technologii niskoemisyjnych, wprowadzenia nowych 

rozwiązań opartych na OZE. Celem działań jest wskazanie skali zjawiska „niskiej 

emisji”, inwentaryzacja źródeł  i określenie działań ograniczających to zjawisko. 

Dodatkowo ograniczane będzie stosowanie węgla, jako źródła ciepła gospodarstw 

domowych i lokalnych kotłowni, poprzez wymianę starych urządzeń grzewczych, 

likwidację ogrzewania węglowego na rzecz m. in. rozbudowy sieci gazowej, 

kontrolę gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania 

odpadów. Ważnym elementem działań będzie kontynuacja wprowadzania 

właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie zachowań 

proekologicznych.  

W tabeli w rozdz. 6.1. dodano pkt 5a. w brzmieniu ”Przeznaczanie środków 

własnych w budżetach jst. i pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na 

dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony powietrza”. 

       Kontrolę budów i zasady rozliczeń dotacji określają odrębne przepisy. 

     W ramach realizacji programu planowane jest prowadzenie monitoringu   

     wprowadzania zapisów zawartych w dokumencie.  

3 5.1.8.”Wszystkie lasy 

położone w granicach 

administracyjnych 

miast lub w 

odległości do 10 km 

od granic m.st. 

Warszawie są lasami 

ochronnymi” 

Urząd Miasta Zielonka: 

 

”Wszystkie lasy położone w granicach administracyjnych miast 

lub w odległości do 10 km od granic m.st. Warszawie mogą być 

uznane lasami ochronnymi” 

Uzasadnienie: art. 15 ustawy z dnia 28 września 1991r. o 

lasach (t.j. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)  

Uwaga częściowo uwzględniona  

Doprecyzowano zapis: 

„Wszystkie lasy położone w granicach administracyjnych miast lub w odległości do 

10 km od granic m.st. Warszawy, które istniały w dniu dnia 31. 12. 1991r., są lasami 

ochronnymi. Inne lasy mogą być uznane za ochronne, na podstawie decyzji starosty 

(lasy niepaństwowe) lub ministra właściwego ds. środowiska (lasy państwowe).” 

 

Uzasadnienie: Ww. lasy zostały zaliczone do lasów ochronnych na podstawie art. 11 

ust. 1 i ust. 2 pkt 1, nieobowiązującej już ustawy z dnia 26 marca 1982r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 11, poz. 79 ze zm.), jako grunty leśne 

znajdujące się w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących 

ponad 50 tys. mieszkańców (miasto Warszawa) lub, w których zatrudnionych jest w 

przemyśle ponad 5 tys. osób oraz jako grunty leśne, znajdujące się w granicach 

administracyjnych miast. W dniu 01. 01. 1992r. weszła w życie ustawa z dnia 28 

września 1991r. o lasach, której art. 77 mówi, że lasy zaliczone do lasów ochronnych 

na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych (obowiązujących do 
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Lp. ZAPIS W 

PROJEKCIE 

DOKUMENTU 

TREŚĆ UWAGI/ ZGŁASZAJĄCY SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA 

dnia 31. 12. 1991r.), stają się lasami ochronnymi w rozumieniu ustawy o lasach. 

Lasy, które pojawiły się po 1991r. w granicach administracyjnych miast lub w 

odległości do 10 km od granic m.st. Warszawie mogą być uznane za lasy ochronne, na 

podstawie decyzji starosty (lasy niepaństwowe) lub ministra właściwego ds. 

środowiska (lasy państwowe)” 

4 Uwagi do programu i 

prognozy 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

Uwagi do Programu 

1. Błędne lub niezrozumiałe wskazanie RDOŚ jako 

odpowiedzialnego za realizację działań zawartych w rozdziale 

6. Cele programu ochrony środowiska  

Uwagi do Prognozy 

2.  Brak schematu oddziaływania zadań inwestycyjnych na 

elementy środowiska 

3.  Pominięcie analizy wpływu na środowisko budowy gminnych 

dróg publicznych i rozwój sieci dróg zapewniających 

zwiększenie płynności ruchu oraz budowę parkingów "Parkuj i 

Jedź"(gminy: Ząbki i Radzymin) 

4.  Pominiecie analizy wpływu na środowisko, a w szczególności 

na obszary chronione, zamierzeń zw. z budową nowych 

odcinków systemów melioracji, realizacją nowych inwestycji 

w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej, udrożnieniem 

fragmentów rzek (Bug, Rządza) oraz udrożnieniem i 

oczyszczeniem kanałów i rowów na terenie powiatu 

5.  Pominiecie analizy wpływu na środowisko  zabezpieczenia 

brzegów rzeki Liwiec w km 18 na obszary sieci Natura 2000 

6.  W prognozie, w Tabeli 1. „Matryca oddziaływania na 

środowisko – zadania własne i monitorowane określone w 

Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego 

(etap przygotowania i budowy inwestycji” zabrakło analizy 

etapu eksploatacji 

7.  W ww. tabeli umieszczono m.in. następujące zadania: 

poprawa stanu istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej i 

realizacja nowych inwestycji, modernizacja i utrzymanie 

rowów odwodnieniowych w gminie Marki, przebudowa zapory 

bocznej  Rynia – Rządza lewostronna na odcinku km 1+350 – 

6_130, udrożnienie koryta rzeki Rządza na długości ok. 1,6 km 

Uwaga do POŚ uwzględniona 

1. Weryfikacja zadań pod względem słuszności wskazania RDOŚ jako 

odpowiedzialnego za realizację i finansującego poszczególne działania zawarte w 

rozdziale 6. 

Uwagi do Prognozy - uwzględniona 

2. uzupełniono Rozdział 7. pt. Analiza i ocena przewidywanych znaczących 

oddziaływań na środowisko, o schemat w postaci matrycy oddziaływania zadań 

przewidzianych w harmonogramie Programu ochrony środowiska, na 

poszczególne elementy środowiska 

3. uzupełniono Rozdział 7 o możliwości oddziaływania budowy gminnych dróg 

publicznych i rozwój sieci dróg zapewniających zwiększenie płynności ruchu oraz 

budowę parkingów "Parkuj i Jedź" 

4. uzupełniono Rozdział 7 o informacje dot. wpływu na środowisko budowy nowych 

systemów melioracyjnych, realizację nowych inwestycji w zakresie infrastruktury 

przeciwpowodziowej, udrożnieniem fragmentów rzek (Bug, Rządza) oraz 

udrożnieniem i oczyszczeniem kanałów i rowów na terenie powiatu, 

 

 

5. uzupełniono Rozdział 7 o wpływ na środowisko zabezpieczenia brzegów rzeki 

Liwiec w km 18 na obszary sieci Natura 2000 

6. Analiza etapu eksploatacji została zawarta w tabeli 6: Matryca oddziaływania na 

środowisko – zadania własne i monitorowane określone w Programie ochrony 

środowiska dla powiatu wołomińskiego (etap prowadzenia działań lub eksploatacji 

inwestycji) 

 

7. Analiza etapu eksploatacji wymienionych zadań została zawarta w tabeli 6: 

Matryca oddziaływania na środowisko – zadania własne i monitorowane określone 

w Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego (etap prowadzenia 

działań lub eksploatacji inwestycji). Dokonano ponownej analizy i korekty 

oddziaływań na poszczególne elementy środowiska 
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Lp. ZAPIS W 

PROJEKCIE 

DOKUMENTU 

TREŚĆ UWAGI/ ZGŁASZAJĄCY SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA 

w m. Stare Załubice, udrożnienie ujściowego odcinka rzeki 

Bug w km 0-5, użytkowanie lasu (zrywka drewna, cięcia 

przedrębne, cięcia sanitarne wraz z wszelkimi pracami 

przygotowawczymi i zakończeniowymi. Obalanie drzew 

trudnych i zagrażających)  czy zalesienia gruntów porolnych, 

dla których przewiduje się negatywny wpływ wyłącznie na 

stan powietrza atmosferycznego, a na pozostałe komponenty 

środowiska (m.ni. Natura 2000, zwierzęta, rośliny) jako 

neutralny. Z powyższego wynika, że analiza oddziaływań 

skupiona została jedynie na uciążliwościach związanych z 

praca maszyn, urządzeń i pojazdów, które zostaną 

wykorzystane do wykonania ww. inwestycji, a pominięto 

wpływ na zwierzęta, rośliny i ich siedliska, w szczególności 

zależne od wód. 

8.  W harmonogramie realizacji zadań własnych jako źródło 

finansowania zadania pt. „Określenie linii brzegowej (odnowa 

osłony geodezyjnej) – uporządkowanie zasobów 

geodezyjnych” wskazano budżet RDOŚ w Warszawie, 

powyższe jest pozbawiono racji prawnej, gdyż RROŚ nie jest 

organem kompetentnym do jego realizacji. 

9.  Wśród rezerwatów przyrody utworzonych na terenie powiatu 

wołomińskiego nie uwzględniono rezerwatu Mosty Kalińskie o 

powierzchni 201,44 ha ustanowionego zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 

dnia 14 maja 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Z 2015 r., poz. 4672) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Uwaga uwzględniona – usunięto budżet RDOŚ z rubryki „Źródła finansowania” 

 

 

 

 

 

9. Uwaga uwzględniona – umieszczono informacje o rezerwacie Mosty Kalińskie w 

Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego oraz w Prognozie 

oddziaływania na środowisko 

 

 

5 Uwaga ogólna do 

tekstu Programu 

Zarząd Województwa Mazowieckiego 

 

1. Konieczność uporządkowania, weryfikacji, celów i zadań 

zawartych w streszczeniu dokumentu 

2. Zmiana kierunku: Eliminacja nielegalnej eksploatacji 

kopalin na: Ograniczenie nielegalnej eksploatacji kopalin 

3. Nielogiczny zapis trendów dot. powierzchni gruntów 

leśnych i lasów w rozdziale 5 Ocena stanu środowiska 

podrozdziale 5.1. Efekty realizacji dotychczasowego 

programu ochrony środowiska  

4. Błędne lub niezrozumiałe wskazanie UMWM (i innych 

Uwagi uwzględniono: 

 

1. Uporządkowano i zweryfikowano cele i zadania zgodnie z przekazaną uwagą 

 

2. Zmiana uwzględniona 

 

 

3. Zmiana uwzględniona - ujednolicono zapis dot. efektów realizacji 

dotychczasowego POŚ w odniesieniu do gruntów rolnych i leśnych 

 

4. Weryfikacja zadań pod względem słuszności wskazania UMWM (i innych 
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Lp. ZAPIS W 

PROJEKCIE 

DOKUMENTU 

TREŚĆ UWAGI/ ZGŁASZAJĄCY SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA 

podmiotów) jako odpowiedzialnego za realizację działań 

zawartych w rozdziale 6 Cele programu ochrony 

środowiska  

podmiotów) jako odpowiedzialnego za realizację i finansującego poszczególne 

działania zawarte w rozdziale 6 

 

 Autopoprawki w Programie ochrony środowiska  

6 W rozdziale 5.1.8. 

Zasoby przyrodnicze 

Tab. 24 

Omyłkowo zamienione dane dot. powierzchni lasów w gminach 

Ząbki i Zielonka 

Dokonano korekty danych dla gmin Ząbki i Zielonka  

7 W rozdziale 5.1.5 

Gospodarka wodno – 

ściekowa  

W czasie przygotowania projektu dokumentu brak było danych 

za 2014 r. 

zaktualizowane dane statystyczne (wprowadzono dane za rok 2014 r., usunięto dane 

za 2013 r.) 

8 W rozdziale 7 System 

realizacji Programu 

ochrony środowiska  

W czasie przygotowania projektu dokumentu brak było danych 

za 2014 r. 
zaktualizowane dane statystyczne w tabeli 28 (dodano nową kolumnę i wprowadzono 

dane za rok 2014 r.) 

9 W Załączniku nr 1 -  

Charakterystyka 

powiatu  

W czasie przygotowania projektu dokumentu brak było danych 

za 2014 r. 
zaktualizowane dane statystyczne w rozdziale 7 – Zaopatrzenie w gaz (wprowadzono 

dane za rok 2014 r., usunięto dane za 2013 r.) 

10 W Załączniku nr 1 -  

Charakterystyka 

powiatu  

W czasie przygotowania projektu dokumentu brak było danych 

za 2014 r. 
zaktualizowane dane statystyczne w rozdziale 7 – Zaopatrzenie w energię 

elektryczną(wprowadzono dane za rok 2014 r., usunięto dane za 2013 r.) 

11 W rozdziale 5.1.9. 

Zagrożenia 

poważnymi awariami 

i nadzwyczajne 

zagrożenia 

środowiska. 

Rys. 19 

Weryfikacja inf. nt. dokumentów dot. zagrożenia 

powodziowego 

Dodano informacje nt. Map zagrożenia i ryzyka powodziowego i zmieniono rysunek 

19 

 

 

KWESTIE WYMAGAJĄCE DALSZYCH UZGODNIEŃ/ OBSZARY, W KTÓRYCH NIE OSIAGNIĘTO KONSENSUSU 

Nie dotyczy     

 


