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W odpowiedzi na pismo z 30 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Elbląskiego na lata 2022 - 2030, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzono,
że przedmiotowy projekt nie jest dokumentem, dla którego, zgodnie z art. 46 i art. 47 ust. 1 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 2022 r.
poz. 1029, ze zm. – zwanej dalej „ustawą ooś”), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, ponieważ z analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ww.
ustawy (mając na uwadze charakter działań przewidzianych w dokumencie, ich rodzaj i skalę
oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego projektem) wynika, iż:
- przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko,
- realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania
na obszary Natura 2000,
- realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania
na środowisko.
Na podstawie przedłożonego wniosku oraz projektu Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Elbląskiego na lata 2022 – 2030 stwierdzono, że dokument analizuje aktualny oraz
prognozuje stan środowiska na terenie powiatu elbląskiego, a głównym jego celem jest wskazanie
takich kierunków rozwoju, które umożliwią prowadzenie działań w tych obszarach, gdzie są one
najbardziej potrzebne w zależności od wewnętrznych uwarunkowań i potrzeb ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony środowiska. Obszary analizowane w projekcie dokumentu dotyczą: ochrony
klimatu i jakość powietrza, zagrożenia hałasem, pól elektromagnetycznych, gospodarowanie wodami,
gospodarki wodno-ściekowej, zasobów geologicznych, gleb, gospodarki odpadami i zapobieganiu
powstawaniu odpadów, zasobów przyrodniczych oraz zagrożenia poważnymi awariami. Wszystkie
obszary interwencji są analizowane ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu,
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, działań edukacyjnych oraz monitoringu środowiska.
Przewidziane w projekcie Programu działania inwestycyjne dotyczą modernizacji
i rozbudowy 5 odcinków dróg, termomodernizację budynku szkoły oraz dotacje na inwestycje
związane z ochroną środowiska dla mieszkańców powiatu tj. inwestycje zwiększające efektywność
energetyczną, budowę OZE i wymianę źródeł ciepła. Wymienione powyżej zamierzenia inwestycyjne
stanowią kontynuację realizowanych do tej pory kierunków rozwoju gospodarczego i społecznego.
POŚ jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie
powiatu elbląskiego. Według założeń przedstawionych w projekcie realizacja programu doprowadzi

do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni
skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją. Stworzy również warunki
dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. W projekcie wskazano działania
zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i nieinwestycyjnym. W przypadku inwestycji mogących
znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca/inwestor będzie zobligowany do uzyskania
stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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