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WSTĘP 

1. Z dniem 15 listopada 2008r. zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) projekt aktualizacji Planu 

Gospodarki Odpadami dla Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2009– 2012 z perspektywą 

na lata 2013-2018”, zwany dalej Planem wymaga przeprowadzenia tzw. strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Przed dniem wejścia w Ŝycie w/w ustawy opracowywany 

projekt Planu wymagał przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko zgodnie z Rozdziałem 1 Działu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r., Dz. U. Nr 25, poz. 150) pod tytułem: 

„Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i 

programów” (uchylony). 

2. Z dniem 15 listopada 2008r. zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w publicznie dostępnych 

wykazach zamieszcza się dane o Planie przed jego skierowaniem do postępowania z udziałem 

społeczeństwa. Przed dniem wejścia w Ŝycie w/w ustawy opracowywany projekt Planu 

wymagał udostępnieniu przed jego skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa 

oraz w celu uzyskania opinii właściwych organów (art. 19 ustawy Prawo ochrony środowiska 

- uchylony). 

3. Z dniem 15 listopada 2008r. zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu 

naleŜy sporządzić Prognozę oddziaływania na środowisko, której zakres określa w/w art. 

Przed dniem wejścia w Ŝycie w/w ustawy do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko projektu Planu naleŜało sporządzić Prognozę oddziaływania na 

środowisko, której zakres określał art. 41 ustawy Prawo ochrony środowiska (uchylony). 

4. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego 

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

środowisko (obowiązującej od 15 listopada 2008r.) zakres i stopień szczegółowości prognozy 

organ opracowujący uzgadnia z organem właściwym wsprawach opiniowania w ramach 

strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (regionalny dyrektor ochrony środowiska) i 



państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Przed dniem wejścia w Ŝycie w/w 

ustawy zakres i stopień szczegółowości prognozy uzgadniany był z organem ochrony 

środowiska (właściwy wojewoda) i państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym – 

zgodnie z art. 42 ustawy Prawo ochrony środowiska (uchylony). 

5. Z dniem 15 listopada 2008r. zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w publicznie dostępnych 

wykazach zamieszcza się dane o Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Planu. 

6. Zgodnie z rozdziałem 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i 

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

na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ opracowujący projekt Planu zapewnia udział 

społeczeństwa w jego wykonaniu. Zgodnie z art. 54 ust 2 w/w ustawy w postępowaniu w 

sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, organ opracowujący Plan, 

zapewnia moŜliwość udziału społeczeństwa. 

7. Organ opracowujący projekt Planu rozpatruje uwagi i wniosku wnoszone w związku z 

udziałem społeczeństwa w opracowaniu dokumentu oraz dołącza do przyjętego dokumentu 

uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu i w jaki 

sposób zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski. Niniejsza informacja realizuje ten 

wymóg. 

8. Projekt Planu wraz z Prognozą jest opiniowany przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska (RDOŚ w Warszawie) i państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego 

(PWIS w Warszawie), zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko. 

9. Organ opracowujący Plan bierze pod uwagę ustalenia zawarte w Prognozie, opinie 

organów oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 

55 ust. 1). Do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające 

uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych, a takŜe informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 

zakresie zostały uwzględnione:  

1) ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko; 

2) opinie właściwych organów; 

3) zgłoszone uwagi i wnioski; 



4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeŜeli 

zostało przeprowadzone; 

5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. Niniejsza informacja realizuje ten wymóg. 

 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


