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1. WSTĘP
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(art. 17 ust. 1 i 18 ust. 1; Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.) oraz 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 (art. 46, 51, 54; Dz. U.
2013, poz. 1235 ze zm.) Prezydent Słupska celem realizacji polityki ekologicznej państwa
sporządził projekt pn. „Program ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016 – 2020
z perspektywą na lata 2016 – 2020” oraz poddał go strategicznej ocenie, w ramach której
została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu
ochrony środowiska.
Pierwszy tego typu dokument dla Miasta Słupska opracowany był na lata 2005 –
2008 wraz z perspektywą do 2012 roku. Został on przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej
w Słupsku Nr LIII/678/06 z dnia 22 lutego 2006 r.
Aktualizacja dokumentu, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi podstawami prawnymi
(ustawą Prawo ochrony środowiska) obejmowała lata 2008 - 2011 wraz z perspektywą 2012
– 2015 (Uchwała Nr XXXIX/602/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 czerwca 2009 r.) oraz
lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016 – 2019 (Uchwała Nr XX/296/12 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r).
W związku z upływem w roku 2015 czteroletniego okresu programowania aktualnie
obowiązującego Programu, zachodzi konieczność dokonania kolejnej aktualizacji tego
strategicznego dokumentu. Biorąc pod uwagę jednak zmiany przepisów prawnych
opracowanie niniejszego dokumentu opiera się obecnie o nieco inne założenia i wytyczne
metodyczne. Raz uchwalone programy ochrony środowiska nie są ostateczne i niezmienne.
Niniejsze podsumowanie opracowane jest na mocy 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, który
zobowiązuje do załączenia do przyjętego dokumentu, tj. w tym przypadku „Programu
ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 –
2024”, pisemnego podsumowania zawierającego 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, o których mowa w art. 57 i 58 (tj. Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego),
 zgłoszone uwagi i wnioski,
 wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
jeżeli zostało przeprowadzone,
 propozycje dotyczące metod i częstotliwości monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.
Przyjęty dokument wraz z podsumowaniem przekazany zostanie Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi
Sanitarnemu.
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2. UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU
W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ
ALTERNATYWNYCH
Projekt Programu ochrony środowiska sporządzany jest przez organy samorządowe,
ale jego opracowanie opiera się także na współpracy i konsultacjach z podmiotami
i instytucjami, które działają na terenie Miasta lub w regionie oraz jednostkami, które zgodnie
ze swoimi kompetencjami opiniują lub uzgadniają projekt Programu. Ustawa o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko przewiduje również udział społeczeństwa poprzez
możliwość składania wniosków lub uwag do projektu Programu. Tak więc w trakcie
opracowywania Programu ochrony środowiska rozważane są alternatywne sposoby
rozwiązania kwestii ochrony środowiska na terenie jednostki, a ostateczna wersja stanowi
kompromis pomiędzy zamierzeniami Miasta oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi
i społeczno – gospodarczymi.

3. USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem postępowania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prowadzonego obligatoryjnie równolegle
do procedury opracowania dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju. Obowiązek przeprowadzenia postępowania wynika z przepisów
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. Sporządzanie Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów
i programów jest obowiązkiem wynikającym z przepisów Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2001/42/WE w sprawie ocen oddziaływania na środowisko niektórych
planów lub programów.
Projekt Programu ochrony środowiska stanowi dokument należący do grupy
strategicznych programów określonych w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jest to kompleksowy program
dotyczący kwestii przyrodniczych i infrastrukturalnych, który zawiera w sobie zbiorcze
zagadnienia z zakresu: energetyki, transportu, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami,
leśnictwa, rolnictwa, turystyki i wykorzystania terenu. Ze względu na poruszaną w treści
szeroką problematykę obejmującą różne komponenty środowiska i różne elementy
infrastruktury oraz mając na uwadze, że środowisko należy traktować jako system
wzajemnie ze sobą powiązanych elementów i relacji, realizacja zapisów tego projektu może
potencjalnie mieć wpływ na stan środowiska.
Jednostkami odpowiedzialnymi za określenie wymogu sporządzenia prognozy
oraz opiniowanie programów ochrony środowiska są Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu obejmuje
szeroką tematykę związaną z analizą skutków realizacji działań, jakie zostały
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zaproponowane dla Miasta Słupska w zakresie ochrony środowiska (ochrony wód,
powietrza, przyrody, poprawy stanu akustycznego). Jest ona dokumentem wskazującym na
możliwe negatywne skutki oraz formułującym zalecenia dotyczące minimalizacji oraz
przeciwdziałania. Ponadto może stanowić element wspierający proces decyzyjny i procedurę
konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Programu.
Prognoza sporządzana dla potrzeb postępowania w sprawie procedury strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska (dokumentu
określającego ramy dla kolejnych przedsięwzięć), powinna określać i oceniać skutki wpływu
realizacji ustaleń tego dokumentu na elementy środowiska przyrodniczego oraz dobra
materialne, a także skutki dla stanu środowiska, które mogą wyniknąć ze zmian istniejącego
przeznaczenia lub wykorzystywania terenów, wskutek realizacji ustaleń Programu. Zapisy
dokumentu prognozy powinny obejmować obszar Miasta, wraz z obszarami pozostającymi
w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń analizowanego opracowania.
W prognozie oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu wskazano na
korzystne aspekty wynikające z wdrożenia założeń Programu i zmierzające bezpośrednio
do poprawy stanu i jakości środowiska, podsumowując, że realizacja zamierzonych działań
przyczyni się do poprawy jakości środowiska, zachowania różnorodności biologicznej oraz
dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego, a także wpłynie pozytywnie na ograniczanie
zużywania zasobów środowiskowych.
Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania zostały uwzględnione w całości
w zatwierdzonym Programie ochrony środowiska. Zawarte są one głównie w:
1) celach w zakresie ochrony środowiska dla Miasta Słupska,
2) zadaniach z zakresu ochrony środowiska dla Miasta Słupska,
3) systemie monitoringu i oceny realizacji celów określonych w Programie ochrony
środowiska.

4. OPINIE ODPOWIEDNICH ORGANÓW
Na podstawie art. 46 i 51 oraz art. 57, 58 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (pismo
nr RDOŚ-Gd-WOO.411.12.2015.MCZ.1. z dnia 31 sierpnia 2015 r.) oraz Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku (pismo nr ONS.9022.2.31.2015.KM z dnia
14 sierpnia 2015 r.) uzgodnili konieczność przeprowadzenia dla Programu ochrony
środowiska postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz
określili zakres prognozy oddziaływania ustaleń ww. dokumentu.
Projekt Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016 – 2020
z perspektywą na lata 2016 – 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Województwa Pomorskiego. Uchwałą nr 992/81/15 z dnia 6 października 2015 r. Zarząd
Województwa wniósł dodatkowo uwagi, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji
dokumentu.
Na podstawie przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
i opracowanego dokumentu prognozy Regionalny Dyrektor wydał pozytywną opinię
dla Programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
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(pismo nr RDOŚ-Gd-WOO.410.101.2015.MCZ.2. z dnia 2 listopada 2015 r.). Organ wniósł
dodatkowo uwagi, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentacji.
Państwowy
Wojewódzki
Inspektor
Sanitarny
w
Gdańsku
pismem
nr ONS.9022.3.17.2015.WR z dnia 16 października 2015 r. zaopiniował pozytywnie i bez
uwag projekt przedstawionej przez Miasto Słupsk dokumentacji.

5. ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI
Zgłoszone do dokumentacji uwagi, zostały zaprezentowane w rozdziale 9 w Tabeli
nr 1 wraz z ich rozstrzygnięciem.

6. WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO
TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
W odniesieniu do opracowanego Programu ochrony środowiska stwierdzono,
że zakres terytorialny jaki obejmuje projekt (obszar w granicach administracyjnych Słupska)
nie kwalifikuje go do przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko.

7. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI
PRZEPROWADZANIA MONITORINGU
W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz
ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na podstawie,
którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania oraz będą mogły być dokonane
modyfikacje Programu.
Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach:
 monitoring środowiska,
 monitoring programu,
 monitoring odczuć społecznych.

Monitoring środowiska
System kontroli środowiska jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe
i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do oceny
całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie
których tworzona jest nowa polityka.
Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu.
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Monitoring Programu
Najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań.
Rada Miejska ocenia co dwa lata stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie
kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w Programie.
Okresowa ocena realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w harmonogramie
dokumentu i analiza wyników tej oceny stanowi wkład dla listy przedsięwzięć, obejmujących
kolejne okresy realizacji zadań. Cykl ten musi się powtarzać co kilka lat, co zapewni ciągły
nadzór nad wykonaniem Programu. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń
należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny.
Monitoring odczuć społecznych
Monitoring odczuć społecznych jest sprawowany na podstawie badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa
w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów Programu, między innymi przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do organów kontrolnych w stosunku do naruszania norm środowiskowych.
Podsumowując, po uchwaleniu dokumentu najważniejszym wskaźnikiem realizacji
założonych w nim celów jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań zawartych
w Programie. Rada Miejska będzie oceniała co dwa lata stopień wdrożenia Programu
ochrony środowiska Miasta Słupska za pomocą raportów z realizacji Programu. Na bieżąco
będzie również kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych
w Programie. Okresowa ocena realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
w harmonogramie Programu ochrony środowiska i analiza wyników tej oceny będą stanowiły
wytyczne dla listy przedsięwzięć, obejmujących kolejne okresy realizacji zadań. Cykl ten
będzie się powtarzał, co każde dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem
Programu. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń dokonywana będzie
analiza sytuacji i ustalenie przyczyny.

8. INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
W POSTĘPOWANIU
Przy opracowywaniu Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata
2016 – 2020 z perspektywą na lata 2016 – 2020 zapewniono również udział społeczeństwa
(na podstawie art. 39 i 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).
Dokumentacja została udostępniona do wglądu:
 na stronie internetowej http://bip.um.slupsk.pl/
 w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plan Zwycięstwa 3, Wydział Gospodarki Komunalnej
i
Ochrony
Środowiska
(pok.
221),
poniedziałek
7.30-16.30,
wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30, tel. 59 848-83-18.




Uwagi i wnioski mogły być wnoszone:
pisemnie na adres: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku,
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za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r o podpisie elektronicznym.

Dodatkowo informacja o zakresie dokumentacji pojawiła się na stronie internetowej
oraz Facebooku Miasta. W dniu 12.10.2015 r. w Słupskim Centrum Organizacji
Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, zostało
zorganizowane spotkanie dla mieszkańców Miasta w niniejszej sprawie.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków był Prezydent Miasta
Słupska. Informacja o projekcie dokumentacji została zamieszczona w publicznie dostępnym
wykazie danych o środowisku i jego ochronie (www.sios.pl, nr kart: 386/2015, 387/2015).
Możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu przedmiotowej dokumentacji
zapewniono w terminie od 25.09.2015 r. do 16.10.2015 r. W tym czasie do Prezydenta
Miasta Słupska nie wpłynął żaden wniosek społeczny do dokumentacji. Możliwość udziału
społeczeństwa w opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na
lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko ponownie zapewniono w okresie od 05.11.2015 r. do 26.11.2015 r., publikując
stosowne ogłoszenie w prasie w tym zakresie. Ostatecznie do Prezydenta Miasta nie wpłynął
żaden wniosek w przedmiotowej sprawie.

9. INFORMACJE O SPOSOBIE WZIĘCIA POD UWAGĘ I ZAKRESIE
UWZGLĘDNIENIA UWAG I WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA ORAZ ORGANÓW
OPINIUJĄCYCH
Informację o rodzaju uwag i wniosków zgłoszonych w związku procedurą
strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko (udziału społeczeństwa oraz
organów opiniujących) oraz zakresie ich uwzględnienia przedstawiono w formie
tabelarycznej.
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Podsumowanie dotyczące Programu ochrony środowiska
Miasta Słupska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Green Key

Tabela 1. Zgłoszone uwagi do Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko
Lp.

1.

2.

Wnioskodawca,
data złożenia
wniosku /
uwagi
Zarząd
Województwa
Pomorskiego,
06.10.2015
Zarząd
Województwa
Pomorskiego,
06.10.2015

3.

Zarząd
Województwa
Pomorskiego,
06.10.2015

4.

Zarząd
Województwa
Pomorskiego,
06.10.2015

5.

6.
7.

Zarząd
Województwa
Pomorskiego,
06.10.2015
Zarząd
Województwa
Pomorskiego,
06.10.2015
Zarząd

Treść wniosku / uwagi

Sposób uwzględnienia wniosku / uwagi

Rozdział 3.7, str. 51 – proponuje się najpierw wspomnieć o jakiej deklaracji jest
mowa (obowiązujący formularz deklaracji jest dokumentem przyjętym daną
uchwałą), a następnie przywołać ją w tekście.

Zmieniono kolejność prezentowania informacji –
uwagę uwzględniono.

Rozdział 3.7.1, str. 56 – należy stosować obowiązującą definicję „regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych” – art. 35 ust. 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
Str. 57 – zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze
zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zastosowano obowiązującą definicję regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych –
uwagę uwzględniono.

W tekście dokumentu umieszczono informację
w kształcie, jaki wskazano w uwadze – uwagę
uwzględniono.

Str. 58 – w związku z tym, iż składowisko w Kępicach zostało zamknięte decyzją
Marszałka Województwa Pomorskiego sygn. DROŚ-SO.7241.78.2013/2014.ES
z dnia 01.04.2014 r. należy usunąć to składowisko na Ryc. 11 lub dodać
informację, że jest to stan na dzień 31 grudnia 2013 r. z przypisem o zamknięciu
składowiska.

Określono stan aktualności informacji oraz opisano
stan faktyczny w wyjaśnieniu pod ryciną – uwagę
uwzględniono.

Str. 59 – zarówno w tekście jak i w tytule Tabeli 25 należy dopisać, że są to
instalacje z terenu całego województwa pomorskiego.

Zapis doprecyzowano – uwagę uwzględniono.

Rozdział 3.7.3 – należy zmienić tytuł rozdziału, nazwa „odpady pozakomunalne”
jest niepoprawna (propozycja: odpady inne niż komunalne).

Nazwę rozdziału zmieniono na proponowany –
uwagę uwzględniono.

Str. 63. pkt. 5. Komunalne osady ściekowe – proponuje się usunięcie zdania

Wskazany zapis usunięto– uwagę uwzględniono.
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Podsumowanie dotyczące Programu ochrony środowiska
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Lp.

Wnioskodawca,
data złożenia
wniosku /
uwagi
Województwa
Pomorskiego,
06.10.2015

8.

Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w Gdańsku,
02.11.2015

9.

Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w Gdańsku,
02.11.2015

Green Key

Treść wniosku / uwagi
„Marszałek nie dysponuje danymi dotyczącymi tego rodzaju odpadów za okres
sprawozdawczy”, ponieważ w bazie WSO prowadzonej przez Marszałka
Województwa Pomorskiego znajdują się dane dot. wytworzonych komunalnych
osadów ściekowych.
Tutejszy organ, biorąc pod uwagę wysoki stopień skanalizowania gminy (99%)
oraz funkcjonowanie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków, ma
wątpliwość czy za istotny problem ochrony środowiska gminy można uznać
„możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych związaną
z funkcjonowaniem” tej oczyszczalni. (…) Istotnym natomiast problemem może
być nieprawidłowe funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które
gmina, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest
zobowiązana kontrolować.
Niezrozumiały w ocenie tutejszego organu jest cytowany istotny problem,
tj.: w związku z wytyczeniem obszaru Natura 2000 dotyczącego zasobów
wodnych możliwość pogorszenia jakości wód skutkująca negatywnymi
przekształceniami siedliska dla chronionych gatunków ryb i roślin”

10.

Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w Gdańsku,
02.11.2015

W każdym z wymienionych celów ekologicznych wyznaczono zadania,
m.in. Realizacja założeń dokumentów wyższego szczebla” (…) W ocenie
tutejszego organu, pomimo dużej ogólności zadań wymienionych w projekcie,
należy doprecyzować ww. cyt. Zapis, chociażby pod względem rodzajów
dokumentów, których założenia planuje się zrealizować w ramach Programu.

11.

Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska

Prognoza wymaga uzupełnienia o określenie zgodności celów Programu
z dokumentem regionalnym w zakresie gospodarowania wodami tj. Planem
Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018.
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Sposób uwzględnienia wniosku / uwagi

Zapis wskazujący na możliwość zanieczyszczenia
wód w konsekwencji działania oczyszczalni ścieków
usunięto. Dodano proponowany o potencjalnym
zagrożeniu, jakie może pojawić się w przypadku
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków –
uwagę uwzględniono.

Skorygowano zapis dotyczący możliwości
pogorszenia jakości wód, poprzez usunięcie wiązania
tego faktu z objęciem obszaru ochroną prawną uwagę uwzględniono
W każdym z wymienionych celów ekologicznych,
dla którego wyznaczono zadanie „Realizacja założeń
dokumentów wyższego szczebla” doprecyzowano
zapis wskazując nazwy dokumentów, których
założenia planuje się realizować w ramach
Programu. Umożliwi to identyfikację działań
wymienionych w dokumentach wyższego szczebla
planowanych do realizacji w ramach Programu uwagę uwzględniono.
Potwierdzono zgodność celów Programu
z dokumentem z zakresu gospodarowania odpadami,
tj. planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Pomorskiego 2018 - uwagę uwzględniono.
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Lp.

Wnioskodawca,
data złożenia
wniosku /
uwagi
w Gdańsku,
02.11.2015

Treść wniosku / uwagi

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Słupsku
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