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PODSUMOWANIE 

STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
MIEJSKIEGO PLANU  GOSPODARKI ODPADAMI 

  MIASTA  SOKOŁOWA PODLASKIEGO  
NA LATA  

2009 – 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2018 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227, zm.: Dz. U. Nr 227, poz. 1505), w szczególności art. 42 i art. 43 oraz art. 55, 
który określa zakres Podsumowania. 
___________________________________________________________________________ 
 

I. WSTĘP 

 

Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Sokołowa Podlaskiego został sporządzony w sposób 

zgodny z Polityką Ekologiczną Państwa oraz wymogami określonymi w ustawie o odpadach i 

rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Plan 

gospodarki odpadami uwzględnia równieŜ ustalenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 

oraz zapisów zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Mazowieckiego. 

Plan zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, z której wynika między innymi, iŜ w 

mieście prowadzona jest segregacja odpadów szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, 

zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 

budowlanych. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2009-2012 z 

perspektywą na lata 2013-2018 wymienia działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie 

gospodarki odpadami i systemy gospodarowania odpadami: 

-  działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów 

i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu 

oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

kierowanych na składowisko odpadów, 

-  działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, 
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-  działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami azbestowymi. 

Opracowana prognoza zmian w gospodarce odpadami wskazuje, Ŝe w nadchodzących latach, 

będzie moŜna obserwować powolny wzrost ilości odpadów wytwarzanych w mieście, z 

okresowymi zmianami zaleŜnie od rodzaju odpadów oraz koniunktury gospodarczej 

kraju/województwa/powiatu/miasta i związanych z tym postaw konsumenckich mieszkańców. 

Proponowany docelowy system gospodarki odpadami w mieście polega na zorganizowanym 

odbiorze wytwarzanych odpadów w celu odzysku i/lub unieszkodliwiania wybranych rodzajów 

odpadów, dla których w Planie Krajowym ustalono określone poziomy. Ograniczenie 

negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko jest jednym z najwaŜniejszych zadań 

własnych miasta w zakresie gospodarki odpadami. Dla potrzeb realizacji tych zadań w Planie 

określono harmonogram działań ze wskazaniem sposobu ich realizacji: 
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Monitoring i ocena realizacji ustaleń planu będzie oparta na analizie ilości zebranych, 
odzyskanych, unieszkodliwianych i składowanych odpadów w odniesieniu do wskaźników 
wojewódzkich i krajowych. Cele krótkoterminowe weryfikowane będą, co 2 lata, natomiast 
długoterminowe, co 4 lata. 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Okres realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Jednostka 

wspierająca rozpoczęcie zakończenie 

Sektor komunalny 
1. Sprawozdanie z realizacji Planu 

Gospodarki Odpadami 
2010, 2012 UM - 

2. Aktualizacja Planu Gospodarki 
Odpadami 

2012 UM - 

3. Rozbudowa systemów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

2009 2015 UM Przedsiębiorcy 

4. Stworzenie projektu 
zagospodarowania składowiska w 

Suchodole Włościańskim w 
momencie jego zamknięcia 

2010 2011 UM, PUIK 
Starostwo 
Powiatowe 

5. Zamknięcie oraz rekultywacja   
składowiska odpadów komunalnych 

 
Od 2012 r. 

UM, PUIK 
Starostwo 
Powiatowe 

6. Utworzenie Miejskiego Punktu 
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 

(MPZON) 
2009 2010 UM Przedsiębiorcy 

7. Utworzenia punktu gromadzenia 
odpadów wielkogabarytowych 

2009 2010 UM Przedsiębiorcy 

8.  
Objęcie wszystkich mieszkańców 

miasta (100%) zorganizowaną zbiórką 
odpadów komunalnych 

2009 2010 UM - 

9. Wprowadzenie i rozwój 
selektywnej zbiórki odpadów 

biodegradowalnych do 
kompostowania w tym zakup 

pojemników 

2009 2010          UM Przedsiębiorcy 

10. Opracowanie programu usuwania 
azbestu 

2009         UM - 

11. Realizacja Programu usuwania 
azbestu 

2009 2018         UM - 

12. Program informacyjno – edukacyjny 

związany z wdroŜeniem PGO 
2009 2018       UM 

organizace 
ekologicze 

BieŜąca likwidacja „dzikich 
wysypisk” 

2008 2018       UM - 

Sektor Gospodarczy 
13. Kontrola wydanych pozwoleń i 

zezwoleń w zakresie gospodarki 
odpadami 

 
Zadanie ciągłe 

               
UM 

- 

14. Dekontaminacja lub 
unieszkodliwianie urządzeń i 
odpadów zawierających PCB. 

2009 2010 Przedsiębiorcy - 

15. Prowadzenie kampanii 
edukacyjnej wśród pracowników 

słuŜby zdrowia i lekarzy weterynarii 
w zakresie prawidłowej gospodarki 

odpadami. 

2009 2010        UM 
organizacje 
ekologiczne 
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Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta zgodny jest z Polityką Ekologiczną 

Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Mazowieckiego – uwzględniono w nim cele i zadania przewidziane w w/w 

dokumentach. W projekcie uwzględniono równieŜ zapisy Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. 

Zgodnie z art. 55. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i 

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

środowisko sporządzający Plan Gospodarki Odpadami wziął pod uwagę ustalenia zawarte w 

prognozie oddziaływania na środowisko, opinie organów Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Warszawie oraz rozpatrzył uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Ze 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika, Ŝe projektowany Plan nie oddziałuje 

negatywnie na obszar Natura 2000. Nie zachodzą równieŜ przesłanki, o których mowa w art. 34 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 
 
II. USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
 

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko odbywa się w 

oparciu o „Prognozę oddziaływania na środowisko”. Głównym celem dokumentu jest identyfikacja 

oddziaływania na środowisko realizacji załoŜeń Planu gospodarki odpadami. Prognoza 

oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami  dla miasta Sokołowa 

Podlaskiego  na lata 2009-2016 (zwanej w dalszej części opracowania Prognozą) została 

opracowana w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).  

   Zawiera informacje zgodne z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227). 

Z art. 46 ust. 2 w/w ustawy, wynika obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektów, m.in. planów, programów opracowanych lub 

przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z   art. 55 ust. 3 

w/w ustawy, do przyjętego dokumentu Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Sokołowa 

Podlaskiego na lata 2009-2016”, dołącza się  podsumowanie. 

W prognozie oddziaływania na środowisko oceniono stan systemu gospodarowania 

odpadami (aktualny i prognozowany) wraz z kierunkami działań poddano analizie oraz odniesiono 

do stanu środowiska na terenie gminy. Na tej podstawie identyfikowano moŜliwe skutki 

oddziaływania na środowisko realizacji załoŜeń Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Sokołowa 

Podlaskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2018. Przedstawiono główne cele 

Planu, wnioski z analizy stanu gospodarki odpadami i działania zmierzające do poprawy sytuacji w 

zakresie gospodarki odpadami i systemy gospodarowania odpadami, jak równieŜ stan środowiska 

na terenie gminy i obszarów objętych znaczącym oddziaływaniem realizacji załoŜeń Planu. 

Przedstawiono cele i kierunki działań dokumentów krajowych regulujących działania 

zmierzające do poprawy systemu gospodarki odpadami i stanu środowiska oraz wskaźniki 

monitoringu realizacji postanowień Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Sokołowa 

Podlaskiego. 

Głównym celem opracowanej koncepcji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Sokołowa 

Podlaskiego jest spełnienie wymogów prawnych wynikających z zapisów aktów prawnych prawa 

polskiego, prawa lokalnego oraz planów wyŜszego szczebla to jest: Krajowego Planu 

Gospodarki Odpadami 2010, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa 

Mazowieckiego na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015. Zadania przewidziane w 

Planie wpłyną przede wszystkim na: 

• poprawa współczynników odzysku surowców oraz ograniczenie ilości odpadów 

lokowanych na składowiskach – zmniejszenie ilości wykorzystania surowców naturalnych, 

poprzez wzrost świadomości co do celowości ich odzysku oraz rozszerzenie moŜliwości 

ich segregacji w celu przygotowania do odzysku, 

• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców skutkujący ograniczeniem niepoŜądanych 

zachowań (np. ich spalanie w piecach domowych), zwiększenie poziomu segregacji oraz 

• świadomy wybór produktów i technologii minimalizujących ilości powstających odpadów 

– zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów, bezpośredni udział w zmniejszaniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, a poprzez to zmniejszenie zanieczyszczeń na pozostałe 

komponenty, ograniczenie dewastacji i degradacji gleb, zanieczyszczeń do wód, 

ograniczenie dewastacji siedlisk, poprawa estetyki krajobrazu, 
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• minimalizacja ilości produkowanych odpadów skutkujące ograniczeniem kosztów 

finansowych i ekologicznych ich zbiórki i unieszkodliwiania (transport, nakłady pracy i 

sprzętu, sytuacje awaryjne, zapotrzebowanie na teren itp.), w wyniku kampanii 

informacyjnych, 

• ograniczenie powstawania „dzikich wysypisk” odpadów, a w szczególności pozbywania 

się w ten sposób przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, 

poprzez rozwój i „uszczelnienie” systemu oraz wzrost świadomości ekologicznej –

ograniczenie dewastacji i degradacji gleb, zanieczyszczeń do wód, ograniczenie dewastacji 

siedlisk, poprawa estetyki krajobrazu, 

• wdroŜenie systemu monitoringu realizacji planu (wskaźniki, ewidencja umów, kontrola 

przedsiębiorców, stałe punkty zbierania odpadów) wpłynie korzystnie na stan środowiska 

poprzez umoŜliwienie lepszej kontroli źródeł powstawania odpadów i dróg ich przepływu, 

dostarczy informacji o brakach systemu oraz umoŜliwi oszacowanie pośrednich skutków 

środowiskowych dla decyzji gospodarczych i planistycznych, 

• powierzenie zadań z zakresu usuwania i zagospodarowania odpadów wyspecjalizowanym 

firmom, gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa ekologicznego – zbieranie, 

przetwarzanie w odpowiednio przygotowanych obiektach spełniających standardy 

budowlane i emisyjne i pojemnikach, specjalistycznym sprzętem oraz wykwalifikowanymi 

pracownikami, 

• ograniczanie zawartości składników podlegających procesom gnilnym w odpadach 

składowanych w sposób niekontrolowany przyczyni się do ochrony środowiska przed 

emisją gazów cieplarnianych, 

• rozpoczęcie akcji usuwania i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest poprawi 

jakość środowiska i zmniejszy ryzyko naraŜenia ludności na substancje kancerogenne. 

• Ponadto zbiórka odpadów odbywać się będzie w szczelnych zamkniętych pojemnikach z 

uwzględnieniem wymagań dla poszczególnych rodzajów odpadów, bez moŜliwości ich 

przemieszczania się – zapewnienie prawidłowego postępowania wyeliminuje moŜliwość 

ich rozprzestrzeniania. 

 

Wszystkie wymienione czynniki będą miały w dalszej perspektywie pozytywny wpływ na 

powietrze, wody, glebę i powierzchnie ziemi, bioróŜnorodność, zdrowie ludzi. 

WaŜnym zjawiskiem jest wzajemne oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi 

komponentami środowiska, a co za tym idzie bezpośrednia poprawa jednego wpływa pośrednio na 
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poprawę stanu pozostałych składników środowiska. Ewentualne oddziaływania negatywne 

stanowią okresowe i chwilowe zagroŜenie związane głównie z ruchem pojazdów transportujących 

odpady. 

Planowane obiekty i instalacje muszą spełniać standardy budowlane i emisyjne, być 

właściwie eksploatowane i konserwowane. Wszystkie technologie wykorzystywane w systemie 

gospodarowania odpadami mają spełniać kryteria BAT. 

Ponadto w celu prawidłowej realizacji załoŜeń Planu naleŜy: 

• kontrolować zbieranie i przewóz odpadów, oraz ich segregacji, 

• zachęcać mieszkańców dla selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

• udostępniać informacje o systemie, niewłaściwa jego promocja lub nieczytelna dla 

mieszkańców struktura moŜe skutkować brakiem przeświadczenia o sensowności i 

potrzebie segregacji odpadów oraz korzyściach (w tym finansowych) jakie niesie w skali 

krótko i długookresowej dla mieszkańców, 

• kontrolować przepływ części odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych) poza opracowanym 

systemem. 

 

III.  PODSTAWOWE CELE OKRE ŚLONE W PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI   

Cele wyznaczone w zakresie gospodarki odpadami: 

1. Wspieranie działań w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców w 

zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi. 

2. Wspieranie działań w zakresie rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów:  

• odpadów zielonych z parków i ogrodów, 

• papieru i tektury, 

• odpadów opakowaniowych ze szkła, 

• tworzyw sztucznych i metali, 

• opadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zuŜytych 

baterii i akumulatorów, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

przeterminowanych leków, chemikaliów), 

• odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych. 

3. Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów 

odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku: 

• odpadów wielkogabarytowych na poziomie 50% w 2010 r. 

• odpadów opakowaniowych – odzysk 55%, recykling 40% w 2011 r. 
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4. Osiągnięcie minimalnych wskaźników selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych 

występujących w strumieniu odpadów komunalnych: 32,5% w 2008 r., 50% w 2010 r. 

5. Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętnych 

nie więcej niŜ 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulęgających 

biodegradacji (w stosunku do roku 1995). 

6. Wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów. 

 

IV.  UZASADNIENIE WYBORU PRZYJ ĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO  

ROZPATRYWANYCH ROZWI ĄZAŃ ALTERNATYWNYCH   

 

Rozwiązania zastosowane w Planie w celu rozwoju systemu gospodarki odpadami zgodne 

są z zapisami w dokumentach wyŜszego rzędu; są w pełni zasadne, z ekologicznego oraz 

ekonomicznego punktu widzenia, stąd nieuzasadnione jest stosowanie rozwiązań alternatywnych. 

Jednak z uwagi na lokalne uwarunkowania wskazane byłoby przedstawienie moŜliwości 

etapowania inwestycji. 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego w PGO systemu gospodarki 

odpadami jest zachowanie określonych terminów realizacji przyjętych zadań, dostępność środków 

finansowych i brak protestów mieszkańców. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

objęcie zorganizowanym zbieraniem 100% mieszkańców zapewni budowanym instalacjom 

wykorzystywanie zaprojektowanych mocy przerobowych a takŜe ich funkcjonowanie będzie 

uzasadnione ekonomicznie. Szczególny nacisk naleŜy połoŜyć tutaj na szeroką edukację 

mieszkańców w tym zakresie (analogicznie w przypadku selektywnej zbiórki odpadów). Samorząd 

powinien zdecydowanie przystąpić do egzekucji realizacji obowiązków przypisanych 

mieszkańcom przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W przypadku 

zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko, zaproponowanie rozwiązań 

alternatywnych jest nieuzasadnione. 

Innym wariantem jest brak realizacji załoŜeń Planu, jednakŜe spowoduje to pogarszanie się 

stanu środowiska. Generalnie brak realizacji załoŜeń Planu jest sprzeczne z zapisami Polityki 

Ekologicznej Państwa oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010. 
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V.  OPINIE WŁA ŚCIWYCH ORGANÓW  
 

W myśl zapisów w/w ustawy właściwymi organami, zgodnie z Art. 57 i Art. 58 ustawy są:  

1)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

2)  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  

 Zgodnie z art. 46 pkt. 2 i art. 53 Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego zwrócił się pismem IK. 

7610-2/1/OŚ/09 z dnia 13.03.1009r. do w/w organów o uzgodnienie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Miejskiego 

Planu Gospodarki Odpadami wyznaczającego ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko na latA 2009-2012- z perspektywą na lata 2013-

2018.  

Uzyskano opinię sanitarną znak ZNS.711-868-1/09.DB z dnia 01.04.2009r. Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ustalającą zakres prognozy oddziaływania 

na środowiska oraz uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie rdoś-

14-WOOŚ-I-JD-0713-038/09 z dnia 30.04.2009r. ustalające zakres prognozy zgodny z art. 51 ust.2 

w/w ustawy.  

Zgodnie z Art. 55 ust. 3 pkt 3 ustawy, w dniu 7 października 2009 roku pismem IK.7610-

4/1/OŚ/09 Burmistrz Sokołowa Podlaskiego skierował do obu w/w organów projekt dokumentu  

pn. „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2009-2012 z 

perspektywą na lata 2013-2018”  wraz  z  Prognozą oddziaływania na środowisko celem 

zaopiniowania.   

Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Warszawie opinią sanitarną  znak: 

ZNS. 711-868-2/09.DB z dnia 18 listopada 2009 roku zaopiniował  pozytywnie  przedstawione 

projekty dokumentów, nie wnosząc Ŝadnych uwag i wniosków. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak: RDOŚ-14-

WOOŚ-I-DC-0713-142/09  z dnia 4 listopada 2009 roku zaopiniował  pozytywnie  

przedstawione  dokumenty, uzasadniając, Ŝe „cele i działania przedstawione w 

przedmiotowym projekcie planu znacząco wpłyną na poprawę środowiska w mieście oraz 

zmniejszą niekorzystne oddziaływania na środowisko występujące obecnie”. 

 

VI.  ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI  

  

Mieszkańcy miasta Sokołowa Podlaskiego mieli moŜliwość zapoznania się z projektami 

dokumentów, tj.: Planem Gospodarki Odpadami oraz  Prognozą  oddziaływania  na 
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środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Sokołów Podlaski na lata 2009-2012 z 

perspektywą na lata 2013-2018, zgodnie z przepisami Art. 55 ust. 2 ustawy OOŚ. Dokumenty 

były dostępne dla społeczeństwa i zostały wyłoŜone do publicznego wglądu. 

Informacja o ich udostępnieniu oraz o sposobie i miejscu składania wniosków, wskazując 

jednocześnie 21-dniowy termin ich składania, została opublikowana w formie Obwieszczenia 

Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego w dniu 14.10.2009 r. przekazana została poprzez 

wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego, w miejscu publicznie dostępnym. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt.4 ustawy OOŚ w terminie 21 dniu od dnia udostępnienia projektów 

Planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w związku z postępowaniem z udziałem 

społeczeństwa,  mieszkańcy mogli składać wnioski i uwagi do w/w dokumentów. 

W ustawowym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski mieszkańców miasta do projektów 

Planu i Prognozy oddziaływania na środowisko. 

Informację o udostępnieniu Miejskiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Prognozy 

oddziaływania na środowisko do wglądu publicznego zamieszczono w formie obwieszczenia  na 

tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim oraz na stronie internetowej Urzędu 

Miasta pod adresem www.sokolowpodl.pl. W dniu 15 października 2009r., umieszczono 

następujące ogłoszenie:  
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Sokołów Podlaski, dnia 14 października 2009r. 
 

 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SOKOŁOWA PODLASKIEGO 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2001 r. 
nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz z art. 54 ust. 2, art. 30, art. 39 ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 i ust. 2 oraz art. 40 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  

Informuję  
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

dokumentu pn. „Plan gospodarki odpadami dla miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2009-2012 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2018”  wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na 

Środowisko” 
oraz o możliwości zapoznania się z dokumentami w/w projektów w ramach postępowania z udziałem 

społeczeństwa. 
 

Procedura Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie informacji na 
temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą zaistnieć, w związku z wdrożeniem Planu 
Gospodarki  Odpadami Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2009–2012 z perspektywą na lata 2013-2018. 

Projekty ww. dokumentów zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim www.sokolowpodl.pl od dnia 15 października 2009r. 

Dokumentacja, o której mowa powyżej została wyłożona do wglądu siedzibie Urzędu Miasta w 
Wydziale Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 17.  

Dodatkowa dokumentacja, tj. opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat projektu dokumentu oraz prognozy oddziaływania na 
środowisko, o których mowa w art. 54 ustawy OOŚ zostaną udostępnione niezwłocznie po ich uzyskaniu. 

Informuję, że zgodnie z art. 29 ustawy OOŚ każdy ma prawo składania uwag i wniosków w 
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.  

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej um@sokolowpodl.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, 

poz. 1450, z późn. zm.) w Urzędzie Miasta, pokój nr 17 od dnia 15 października 2009 r., przez okres 21 dni, tj. do 
dnia 6 listopada 2009r. w godzinach od 8.00 do godz. 16.00. Uwagi lub wnioski złożone po upływie 
wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego. 

 
PODANO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ: 
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim 
2. Umieszczenie na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej -www.sokolowpodl.pl 
 

 
  BURMISTRZ  
  Sokołowa Podlaskiego 
                                                                                                      /-/ Bogusław Karakula 
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VII.  WYNIKI POST ĘPOWANIA DOTYCZ ĄCEGO TRANSGRANICZNEGO  

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, JEśELI ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE  

 

W przypadku realizacji Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Planu 

Gospodarki Odpadami dla Miasta Sokołowa Podlaskiego nie było wymagane postępowanie w  

sprawie  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko.   

Transgraniczne  oddziaływanie  na  środowisko  przedsięwzięć  ujętych  w  PGO nie  jest  

moŜliwe,  ze  względu  na  wielkość  oddziaływania  na środowisko, rodzaj oraz skalę 

realizowanych przedsięwzięć, jak równieŜ ich odległość od granic Państwa.  

 

VIII.    PROPOZYCJE DOTYCZ ĄCE METOD I CZ ĘSTOTLIWO ŚCI  

PRZEPROWADZANIA      MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI   

POSTANOWIEŃ DOKUMENTU   

 

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Sokołowa 

Podlaskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2018 jest monitorowanie postępów 

wypełniania jego załoŜeń, dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach stanu 

środowiska i zmiany presji na środowisko, takŜe na wskaźnikach świadomości społecznej. W 

tabeli poniŜej zaproponowano istotne wskaźniki monitorowania Planu w sektorze gospodarki 

odpadami komunalnymi. 
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Lp. Wskaźnik charakteryzuj ący gospodarkę odpadami – sektor  
komunalny 

Jednostka 

1. Ilość zebranych odpadów komunalnych zmieszanych     Mg/M/rok 

2. Ilość gospodarstw domowych objętych zorganizowaną zbiórką      %  

3. 
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w kg na 1 mieszkańca 
na rok 
[kg/M/rok] 

      Kg/M/rok  

4. 
Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na 
składowiskach            % 

5. 

   Zbiórka selektywna odpadów w tym: 
- papier i tektura 
- tworzywa sztuczne 
- szkło 
* - wg danych firm wywozowych 

      Mg/M/rok      
 

6. 

Ilość zebranych selektywnie odpadów [Mg]: 
- wielkogabarytowych 
- niebezpiecznych 
- remontowo-budowlanych 

         Mg/rok 

7. 

Osiągnięty poziom odzysku odpadów: 
-wielkogabarytowych 
- niebezpiecznych 
- remontowo-budowlanych 
 

 
% 

8. Czynne składowiska odpadów komunalnych             szt 

9. Ilość powstających osadów ściekowych w           Mg s.m. 

10. Ilość usuniętych „dzikich wysypisk” szt 

11. Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych % 

 

 
 
  

 Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego  

 

  

 
 


