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1. Wstęp 

Niniejszy dokument został opracowany w celu realizacji zapisu 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. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zgodnie z którym należy załączyć do Programu 

informacje o zgłoszonych uwagach i wnioskach do dokumentu oraz o sposobie ich 

wykorzystania.  

Podstawa prawna opracowania Programu ochrony środowiska 

Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska dla Miasta 

i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku jest ustawa z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.). Na 

podstawie art. 17 ww. ustawy organy wykonawcze województw, powiatów, gmin zostały 

zobowiązane do sporządzania programów ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, 

o których mowa w art. 14. Organem właściwym do uchwalenia Programu ochrony 

środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku jest 

Rada Miejska. 

Program ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu. 

W dniu 6 września 2018 roku Burmistrz Bełżyc wydał zawiadomienie-obwieszczenie 

o wszczęciu postepowania i wystąpienia do organów współdziałających w zakresie 

opracowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 

2018 – 2021 z perspektywą do 2025” [zał. nr 1]. 

1.1.1. Obowiązek opiniowania i konsultacji społecznych projektu planu 

Obowiązek opiniowania projektu Programów Ochrony Środowiska (POŚ) 

wprowadzono ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 799 z późn. zm.), w której w art. 17 organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki 

ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio projekt gminnego programu ochrony 

środowiska, który zgodnie z art. 17 ust. 2 poddaje opiniowaniu organowi wykonawczemu 

powiatu.  
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Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska projekt Programu został  

wysłany do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego w dniu 6 września 2018 r. 

 Zarząd Powiatu Lubelskiego zaopiniował pozytywnie przedstawiony projekt 

Programu, uchwałą Nr 793/2018 z dnia 23 października 2018 r. [zał. nr 2]. 

1.1.1.1. Zgłoszone uwagi 

Brak uwag 

1.1.1.2. Sposób wykorzystania uwag 

Brak uwag 

1.1.2. Konsultacje społeczne 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), w trybie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 

03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (Dz. U. z 2018 poz. 

2081) oraz zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 

799 z późn. zm.) Burmistrz ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa 

w opracowywaniu projektu Programu. 

W dniu 17 stycznia 2019 r. obwieszczeniem Burmistrza Bełżyc, zawiadomiono 

społeczeństwo o możliwości przystąpienia do konsultacji społecznych projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 

roku” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko” [zał. nr 3]. Nie wniesiono w ustawowym 

terminie 21 dni uwag do przedmiotowych dokumentów. 

1.1.2.1. Zgłoszone uwagi 

Brak uwag 

1.1.2.2. Sposób wykorzystania uwag 

Brak uwag 
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Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Zgodnie 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. z 2018 r.  poz. 2081 z późn. zm.) projekty 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 wymagają przeprowadzania strategicznej 

oceny oddziaływania na Środowisko (zgodnie z art. 46 ustawy).  

Celem opracowanej prognozy jest zbadanie oraz ocena stopnia i sposobu 

uwzględnienia aspektów środowiskowych w Programie ochrony środowiska dla Miasta 

i Gminy Bełżyce w na lata 2018 – 2021, a także analiza czy realizacja przedsięwzięć 

umieszczonych w tym opracowaniu pozytywnie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju 

Gminy Bełżyce. 

Zakres prognozy wynika z wymogów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). Zgodnie z art. 51 ust. 1 ww. ustawy, 

prognoza zawiera: 

 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

1.1.1. Stwierdzenie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko  

Zgodnie z art. 48. ust. 1. ustawy organowi opracowującemu projekty dokumentów, 

po uzgodnieniu z właściwymi organami (Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 

Regionalny Dyrektorem Ochrony Środowiska) można odstąpić od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień 
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danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Burmistrz 

Gminy Bełżyce wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odstąpienie od 

opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku. 

 W dniu 26 listopada 2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie 

wydał pismo zawiadamiające Burmistrza Bełżyc o obowiązku opracowania Prognozy 

oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce 

na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku [zał. nr 4]. 

  W dniu 27 listopada 2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie 

wydał pismo zawiadamiające o zakresie i stopniu szczegółowości informacji wymaganych 

w prognozie oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku [zał. nr 5]. 

W dniu 19 grudnia 2018 r. obwieszczeniem Burmistrza Bełżyc, zawiadomiono 

o przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” 

[zał.nr 6]. 

1.2.2. Konsultacje społeczne w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 

W dniu 17 stycznia 2019 r., zawiadomiono społeczeństwo o możliwości przystąpienia 

do konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 

Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” oraz „Prognozy oddziaływania 

na środowisko” [zał. nr 3]. 

Nie wniesiono w ustawowym terminie 21 dni uwag do przedmiotowych 

dokumentów. 

1.2.2.1. Zgłoszone uwagi 

Brak uwag 

1.2.2.2. Sposób wykorzystania uwag 

Brak uwag 
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1.2.3. Opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą 

Zgodnie z art. 54. ust 1. organ opracowujący projekt dokumentu poddaje projekt 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, którymi 

są Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska. 

Uzyskano pozytywne opinie Państwowego Wojewódzkiego oraz Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska. 

W dniu 2.01.2019 r., uzyskano pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie [zał. nr 7]. 

W dniu 7.01.2019 r., uzyskano pozytywną opinię Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Lublinie [zał. Nr 8]. 

1.3. Sposób wykorzystania uwag zgłaszanych w procesie opiniowania i konsultacji 

W dniu 1.10.2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w oparciu 

o pismo zobowiązał Burmistrza Bełżyc do rozpatrzenia potrzeby przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku [zał. 

nr 9]. 

W tym celu zobowiązano Burmistrza Bełżyc do przedłożenia uzasadnienia odstąpienia 

od przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko zawierające analizę wszystkich 

uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy ooś. Dodatkowo wezwano do 

zweryfikowania wykazu zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu.  

Wszystkie wymienione uwagi zostały uwzględnione w odstąpieniu i przekazane do 

ponownego rozpatrzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. 

 Po przeanalizowaniu odpowiedzi w dniu 26 listopada 2018 r., Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Lublinie wydał pismo zawiadamiające o obowiązku opracowania 

Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku. 
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2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” 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. z 2018 r. poz. 2081 z późn. 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 prognozie oddziaływania na środowisko przeanalizowano wpływ realizacji zadań 

ujętych w projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018-

2021 z perspektywą do roku 2025 na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi. 

W prognozie oceniono, że realizacja zadań ujętych w Programie nie wprowadzi znaczących 

zmian w zasobach przyrodniczych miasta i gminy Bełżyce. Realizacja inwestycji w zakresie 

budowy i modernizacji dróg, budowy chodników i tras rowerowych, sieci wodociągowej 

wiązać się będzie z usunięciem roślinności ruderalnej i segetalnej oraz wprowadzeniem 

nowych nasadzeń wzdłuż dróg. Na etapie realizacji inwestycji mogą wystąpić także 

uciążliwości dla fauny ze względu na prowadzone prace budowlane i emisję hałasu. 

Południowa część gminy Bełżyce zlokalizowana jest w obrębie Chodelskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. W prognozie oceniono, że realizacja zadań ujętych w POŚ nie 

spowoduje znacząco negatywnego oddziaływania na funkcjonowanie ChOChK, m.in. nie 

będzie związana z zabijaniem dziko występujących zwierząt, trwałym przekształceniem 

rzeźby terenu, zmianą stosunków wodnych czy też likwidacją zbiorników wodnych. 

W południowej części gminy Bełżyce zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Wierzchowiska 

PLH060069, w którym ochronie podlegają ciepłolubne dąbrowy oraz liczne gatunki roślin. 

W prognozie oceniono, że planowane zadania nie wpłyną znacząco negatywnie na przedmiot 
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ochrony w obszarze Natura 2000, a także na spójność sieci, ponieważ nie przewiduje się 

zmniejszenia powierzchni siedlisk, na których występują gatunki chronione, ani zmniejszenia 

liczebności populacji.  

W prognozie generalnie nie przewiduje się wystąpienia znacząco negatywnego 

wpływu na walory krajobrazowe miasta i gminy Bełżyce. Natomiast należy stwierdzić, 

że nowe inwestycje, w szczególności elektrownia słoneczna o mocy do 2,5 MW we 

Wronowie będą stanowiły elementy dysharmonijne w dotychczasowym krajobrazie wiejskim 

gminy. 

Na etapie prowadzonych prac inwestycyjnych wystąpią uciążliwości dla ludzi 

związane głównie z emisją hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Będą to oddziaływania 

o zasięgu lokalnym, krótkotrwałe i odwracalne, które ustąpią po zakończeniu realizacji 

inwestycji. 

Zadania ujęte w Programie nie wpłyną negatywnie na jakość wód powierzchniowych 

i podziemnych. Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały niewielkie ilości ścieków 

bytowych, które powinny być gromadzone w przenośnych toaletach. Zadania z zakresu 

gospodarki wodnej tj. rozbudowa sieci wodociągowej i modernizacja ujęć wody mają na celu 

ochronę wód podziemnych, racjonalne wykorzystanie i poprawę ich stanu. 

Chwilowy negatywny wpływ na stan powietrza atmosferycznego będzie związany 

z etapem prowadzenia prac budowlanych przy wykorzystaniu maszyn. Będą to 

oddziaływania chwilowe, które ustąpią po zakończeniu budowy. W prognozie wskazano 

działania, które należy podjąć, aby zminimalizować emisję zanieczyszczeń powietrza na 

etapie realizacji inwestycji. W celu poprawy stanu powietrza na terenie miasta i gminy 

Bełżyce planuje się montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych (420 

gospodarstw domowych) oraz budowę elektrowni słonecznej o mocy 2,5 MW 

w miejscowości Wronów. 

Na podstawie przeprowadzonej w prognozie analizy stwierdzono, że planowane 

zadania na terenie miasta i gminy Bełżyce nie będą miały istotnego wpływu na zmiany 

klimatu. Ustalenia projektu uwzględniają cele i kierunki adaptacji do zmian klimatu. 

Przewidywane zmiany warunków klimatycznych i środowiskowych nie będą znacząco 

oddziaływać na realizację projektowanego dokumentu. 

Planowane inwestycje nie będą miały negatywnego wpływu na stan gleby, pod 

warunkiem prowadzenia prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wyniku 
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ich realizacji nastąpi częściowe przekształcenie powierzchni ziemi, jednak nie spowoduje 

to trwałej zmiany głównych form rzeźby terenu.  

W sąsiedztwie planowanych inwestycji nie występują udokumentowane złoża 

surowców naturalnych, zatem nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania 

na te elementy. 

Ze względu na charakter planowanych działań oraz odległość od granicy państwa nie 

przewiduje się wystąpienia oddziaływania transgranicznego. 

3. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania 

na środowisko 

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

w przypadku „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 

z perspektywą do 2025 roku”, nie było wymagane. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia 

znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko poza granicami kraju, z uwagi na 

lokalny charakter działań wskazanych w dokumencie. 

4. 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 Gminy w Bełżycach, 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. 

W Programie ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018-2021 

możliwie precyzyjnie określone zostały zasady oceny i monitorowania efektów jego realizacji. 

Zaproponowane w nim wskaźniki ilościowe i jakościowe pozwolą określić stopień realizacji 

poszczególnych działań i prognozować związane z tym zmiany w środowisku. Dla każdego 
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wskaźnika określono także źródło pozyskiwania danych do weryfikacji, co znacznie ułatwi ich 

uzyskanie. Ocena realizacji Programu na podstawie wyznaczonych wskaźników dokonywana 

będzie, co dwa lata i opierać się będzie na regularnej ocenie następujących zagadnień:  

− określenie stopnia wykonania przedsięwzięć /lub działania,  

− określenia zaawansowania przyjętych celów lub inwestycji,  

− oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem.  

Oceniany będzie, co dwa lata stopień wdrożenia Programu. Raport z jego realizacji 

przedstawiany będzie, co dwa lata Radzie Gminy. Ocena ta będzie bazą do ewentualnej 

korekty celów i kierunków ich realizacji. Taka procedura pozwoli także na spełnienie 

wymagań zapisanych w Ustawie Prawo ochrony środowiska, a dotyczących okresu, na jaki 

jest przyjmowana Program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji 

Programu.  

Tabela 1. Proponowany zestaw wskaźników monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska 

Rodzaj wskaźnika Jednostka 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 
Ochrona przyrody i krajobrazu  

Obszary Chronionego Krajobrazu 
szt. Utrzymanie i zachowanie stanu 

istniejącego – obejmowanie 
ochroną ważnych obiektów 

w postaci np. pomników przyrody 

Użytki ekologiczne szt. 

Korytarze ekologiczne szt. 

Lasy  

Lesistość gminy % zalesienia gminy 
Wg Krajowego Programu 

Zwiększania Lesistości  
Jakość wód podziemnych i 

powierzchniowych 
 

Jakość jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 

Wg obowiązującej 
klasyfikacji 

Osiągnięcie dobrego stanu wód i 
dobrego potencjału – cele 
środowiskowe wg planów 

zagospodarowania wodami dla 
obszarów dorzeczy w zakresie 
Ramowej Dyrektywy Wodnej 

Jakość jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 

Gospodarka wodno - ściekowa  

Zwodociągowanie gminy % 

Wg celów określonych w KPOŚK Skanalizowanie gminy % 

Długość kanalizacji sanitarnej km 

Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków szt. 

Ochrona powietrza atmosferycznego  

Stężenie NO2 μg/m
3
 

Brak przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych dla substancji 

Stężenie SO2 μg/m
3
 

Stężenie średnioroczne benzenu μg/m
3
 

Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 μg/m
3
 

Liczba przekroczeń wartości dopuszczalnej poziomu 24- 
godzinnego pyłu zawieszonego PM10 

liczba 35 dni w ciągu roku 
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Rodzaj wskaźnika Jednostka 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 
Substancje, których stężenia przekroczyły wartości 
dopuszczalne lub wartości dopuszczalne powiększone o 
margines tolerancji – klasyfikacja strefy, w której leży gmina 

strefa C 

Ochrona przed hałasem  

Miejsca, gdzie poziom hałasu przekracza wartości 
dopuszczalne wg obowiązujących przepisów 

Lokalizacja wg 
WIOŚ 

Brak miejsc z przekroczeniami 

Promieniowanie elektromagnetyczne  

Miejsca, gdzie poziom pól elektromagnetycznych przekracza 
wartości dopuszczalne wg obowiązujących przepisów 

Lokalizacja wg 
WIOŚ 

Brak miejsc z przekroczeniami 

Poważne awarie  

Liczba poważnych awarii i miejscowych zagrożeń w ciągu 
roku 

szt. 
Brak poważnych awarii 
i miejscowych zagrożeń 

Gospodarka odpadami  

Odsetek masy zbieranych odpadów komunalnych 
w stosunku do masy powstających odpadów 

% 100 

Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym 
systemem gospodarki odpadami komunalnymi 

% 100 

Odsetek mieszkańców gminy objętych systemem 
selektywnego odbierania odpadów 

% 100 

Nakłady inwestycyjne na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska 

 

Nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 
ogółem 

zł 
Poziom nakładów określony  

w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej dla gminy 

 

W oparciu o analizę omawianych wskaźników będzie można oceniać skuteczność 

realizacji Programu, a wnioski z tej oceny będą mogły być uwzględnione przy planowaniu 

dalszych zadań z zakresu ochrony środowiska. 

5. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu 
do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ 

na środowisko, a więc nie ma potrzeby proponowania rozwiązań alternatywnych. Należy 

tu podkreślić, iż wymienione zadania na tym etapie są planistyczne, natomiast rozpatrywanie 

ich wpływu na środowisko będzie analizowane przy potrzebach uzyskiwania decyzji 

środowiskowych. Wtedy tez określane będą najlepsze rozwiązania projektowe tak aby 

oddziaływania były możliwe najniższe. 

Proponowane do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Ochrony Środowiska 

będą miały pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie 

ma szczególnego uzasadnienia. Ewentualne negatywne oddziaływania mogą pojawić się 

na etapie budowy jednak będą musiały podlegać przewidzianej w prawie procedurze 
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uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ocenie oddziaływania na 

środowisko, gdzie będzie możliwość do ich niwelowania. 

Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej odporności 

środowiska oraz od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia obszarów szczególnie 

wrażliwych.  

Przy budowie nowych obiektów inwestycyjnych należy przeprowadzić wieloetapowe 

studia lokalizacyjne w celu wyboru optymalnych rozwiązań.  

Wariantowanie inwestycji poza jej lokalizacją musi za każdym razem obejmować 

analizy technologiczne oraz organizacyjne. 
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Spis załączników 

1. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 6 września 2018 r., 

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających, znak: 

IGP.604.4.2018.PG. 

2. Pismo przekazujące wraz z Uchwałą Nr 793/2018 z dnia 23 października 2018 r. 

opiniującą projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 

2021 z perspektywą do 2025 roku”, znak: OŚR.602.7.2018.JD. 

3. Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 17 stycznia 2019 r., o przystąpieniu do 

konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce 

na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” oraz „Prognozy oddziaływania na 

środowisko”, znak: IGP.604.11.2018.PG. 

4. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 listopada 

2018 r., zawiadamiające Urząd Gminy w Bełżycach o obowiązku opracowania Prognozy 

oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce 

na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku, znak: WOOŚ.410.187.2018.MH. 

5. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 27 listopada 

2018 r., zawiadamiające Urząd Gminy w Bełżycach o zakresie i stopniu szczegółowości 

informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku, 

znak: WOOŚ.411.52.2018.MH. 

6. Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 19 grudnia 2018 r., o przystąpieniu do 

opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku”, znak: 

IGP.604.8.2018.PG. 

7. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 2 stycznia 2019 

r., w zakresie ochrony środowiska dotycząca projektu Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko., znak: WOOŚ.410.239.2018.MH. 
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8. Opinia Lubelskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 

07.01.2019 r., dotycząca projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce 

na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko., znak: DNS-NZ.7016.151.2018MJ. 

9. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie 

rozpatrzenia potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 

z perspektywą do 2025 oraz zweryfikowanie zadań przewidzianych w ramach programu, 

znak: WOOŚ.410.187.2018.MH. 

 

 

 


