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PODSUMOWANIE 
 

do 
 

AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY 
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2015-2018 

ORAZ 

AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY 
KOSAKOWO NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ DO 2018 R. 

 

 

zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę 
ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, 
zgłoszone uwagi i wnioski, wyniki postępowania transgranicznego oraz propozycje dotyczące 
metod i częstotliwości monitoringu. 
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1 WSTĘP 
 

Posumowanie zgodnie z 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiera:  

1. uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych; 

2. informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie został 
uwzględnione: 

� ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 

� opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 cyt. ustawy; 

� zgłoszone uwagi i wnioski; 

� wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko; 

� propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 
skutków realizacji postanowień dokumentu, 

3. informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu; 

4. informacje o sposobie wzięcia pod uwagę i zakresie uwzględnienia uwag i 
wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa  

 

Podstawą prawną opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy 
Kosakowo jest art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), który zobowiązuje organ wykonawczy gminy do 
sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska Zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy o 
odpadach częścią niniejszego programu jest Plan gospodarki odpadami dla gminy Kosakowo 
na lata 2011-2014 z perspektywą 2015-2018, stanowiący odrębne opracowanie. Na mocy cyt. 
artykułu program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami podlegają aktualizacji 
nie rzadziej, niż co 4 lata.  
 

2 Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko  
 
Cele i kierunki działań Programu oraz Planu należy uznać za środki zapobiegające 
negatywnemu oddziaływaniu na środowisko Biorąc jednak pod uwagę, że w wyniku realizacji 
zapisów tych dokumentów mogą powstać pewne negatywne oddziaływania przewiduje się 
następujące środki zapobiegające ograniczające oraz kompensujące negatywne oddziaływanie 
na środowisko 
• zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na 
środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć stanowiących praktyczny wymiar realizacji 
POŚ i PGO (działania administracyjne); 
• zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z POŚ i PGO oraz 
zasadami ochrony środowiska 
• bieżąca ewaluacja POŚ i PGO, analiza wyników ewaluacji oraz podejmowanie działań 
adekwatnych do otrzymanych wyników; 
Rozwiązaniami ogólnymi, które mają na celu ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko są standardowe rozwiązania towarzyszące 
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przedsięwzięciom infrastrukturalnym, które zapobiegają ich negatywnym skutkom na 
środowisko a w szczególności na obszary Natura 2000: 

� zapewnienie przestrzegania norm środowiskowych – parametrów: emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, wód opadowych i ścieków 

� zapewnienie nasadzeń drzew i roślinności kompensujących wcześniejsze ich wycinki, 
itp. 

� prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placów budowy, w tym zwłaszcza w 
miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 
siedliskowych; 

� stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych; 
� dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów lęgowych 
� maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 

Na obecnym etapie projektowania ogólnych dokumentów strategicznych POŚ i PGO nie 
przewiduje się zaistnienia szkód w środowisku wywołanych ich realizacją, które wymagałyby 
kompensacji. Realizacja Programu i Planu ma przynieść pozytywne zmiany w środowisku 
gminy Kosakowo. 
Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnych warunków 
środowiska Warianty alternatywne należy rozważać na etapie projektowania inwestycji, w 
celu określenia wariantu najbardziej korzystnego dla środowiska i uzasadnionego 
ekonomiczne dla danej inwestycji. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można 
rozważać warianty lokalizacji inwestycji, warianty konstrukcyjne i technologiczne obiektów, 
warianty organizacyjne itp. 
 
 

3 Opinie odpowiednich organów 
 

Projekt aktualizacji Planu, zgodnie z art. 14, ust. 7, pkt. 4 ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 
2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) przedłożono do zaopiniowania Zarządowi Województwa 
Pomorskiego. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 928/66/11 z dnia 2 sierpnia 
2011 roku zaopiniował projekt Planu z uwagą dotyczącą wyjaśnienia przyczyn nie 
sporządzenia planu, który powinien był obowiązywać w latach 2008 – 2010 (Załącznik 1). 

Projekt aktualizacji Programu i Planu, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r.  nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz 
art. 14, ust. 7, pkt. 4 ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) 
przedłożono do zaopiniowania Zarządowi Powiatu Puckiego. Zarząd Powiatu Puckiego nie 
udzielił opinii w wymaganym terminie, zatem zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o odpadach 
nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną. 

Organ opracowujący projekt aktualizacji Programu oraz Planu zgodnie z art. 53 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z 
poź. zm.) wystąpił do właściwych organów (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Gdańsku oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku) o uzgodnienie 
zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko. Po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. 
ustawy:  

1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ-Gd-
WOO.411.16.2.2011.AM z dnia 19.05.2011r.) 
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2. Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku (SE-NS-
80.9022.490.114.2011.AR z dnia 25.05.2011r.) 

organ opracowujący projekt aktualizacji Programu przystąpił do sporządzenia Prognozy 
oddziaływania na środowisko. 

Wójt Gminy Kosakowo pismami:  

1. z dnia 01.06.2011r. znak GKOŚ.602.6d.2011.AS 

2. oraz z dnia 01.06.2011r. znak GKOŚ.602.6e.2011.AS 

stosownie do art. 54 ust 1, art. 57, pkt 2 oraz art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu 
Sanitarnego w Gdańsku o zaopiniowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko Projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo na 
lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018 oraz Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Kosakowo na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem nr RDOŚ-Gd-
WOO.411.26.2011.AP z dn. 20.07.2011 roku zaopiniował w zakresie ochrony środowiska 
oba dokumenty z uwagami, stanowiącymi Załącznik nr 2 niniejszego Podsumowania. 

Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Gdańsku pismem nr SE.NS-
80.9022.490.129.2011 z dn. 04.07.2011 roku (Załącznik nr 3) uzgodnił przedłożone projekty 
dokumentów wraz z prognozą bez uwag. 

  

4 Zgłoszone uwagi i wnioski 
 

Zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych uwagi, wnioski i opinie zostały 
zaprezentowane w Załączniku nr 4 wraz z ich rozstrzygnięciem. W pkt. 7 omówiono 
pokrótce sposób wzięcia pod uwagę zgłoszonych opinii i wniosków.  
 

5 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko 
 

Realizacja celów zawartych w projektach: Programu i Planu nie spowoduje 
transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

6 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 

 

Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja Programu 
podlega ocenie w zakresie: 
1. stopnia wykonania przyjętych działań, 
2. stopnia realizacji założonych celów, 
3. analizy przyczyn powstałych rozbieżności. 
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System oceny realizacji Programu oparty jest na odpowiednio dobranych wskaźnikach presji, 
stanu i reakcji, pozwalających całościowo opisać zagadnienia polityki ochrony środowiska i 
zarazem dających możliwość porównań międzyregionalnych. System tworzą:  
1. wskaźniki presji na środowisko, wskazujące główne źródła problemów i zagrożeń 

środowiskowych, odnoszące się do tych form działalności, które zmniejszają ilość i jakość 
zasobów (np. roczna emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, masa odpadów, liczba 
źródeł promieniowania niejonizującego), 

2. wskaźniki stanu środowiska, odnoszące się do jakości środowiska i jego zasobów, 
pozwalające na ocenę zachodzących zmian (np. powierzchnia obszarów objętych formami 
ochrony przyrody, liczba pomników przyrody), 

3. wskaźniki reakcji (działań ochronnych), pokazujące działania podejmowane w celu 
poprawy jakości środowiska lub złagodzenia antropopresji na środowisko (np. długość 
wybudowanej sieci wodociągowej redukcja zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach 
ilość zlikwidowanych indywidualnych palenisk domowych / kotłowni zastąpionych 
niskoemisyjnymi źródłami ciepła). 

Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje 
Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  

Lista proponowanych wskaźników dla gminy Kosakowo przedstawiono w tabeli 2. Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo. 

Monitoring w formie ewaluacji on going oraz ex post przeprowadzany jest, co 2 lata, zgodnie 
z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

 

7 Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 
 
W maju 2011 r. Gmina Kosakowo przystąpiła do aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Kosakowo oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kosakowo z 2004 r. 
W okresie od 09.05.2011 do 30.05.2011 na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy 
Kosakowo oraz na stronie internetowej http://www.bip.kosakowo.pl/ w zakładce „Ochrona 
środowiska” umieszczono informację o przystąpieniu do aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy 2015-2018 oraz Planu 
Gospodarki Odpadami dla gminy Kosakowo na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku. 
W dniu 1 czerwca 2011 r. projekt aktualizacji Programu oraz Planu wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko został skierowany do konsultacji społecznych oraz do 
uzgodnień i zaopiniowania przez właściwe organy). 
 
Konsultacje oparte były o zasadę jawności, której podstawową cechą jest możliwie 
swobodny dostęp do dokumentów i danych. Miały charakter publiczny i oparte były o 
zasadę równości i otwartości, co oznacza, że uczestniczyć w nich mogli wszyscy 
zainteresowani obywatele (nie tylko partnerzy instytucjonalni). 

Celem konsultacji było uzyskanie możliwie najszerszego spektrum opinii i propozycji 
na temat zapisów zawartych w obu projektach oraz prognozach oddziaływania na środowisko 
od: 

� Zarządu Województwa Pomorskiego 

� Zarządu Powiatu Puckiego; 
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� organów właściwych ds. opiniowania Prognoz o oddziaływaniu na środowisko 
(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny); 

� społeczeństwa. 

Konsultacje społeczne trwały w okresie 01.06.2011 – 22.06.2011. Ogłoszenia na temat 
formuły ich przebiegu zostały opublikowane w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Gminy w Kosakowie oraz na stronie internetowej 
http://www.bip.kosakowo.pl/ w zakładce „Ochrona środowiska”. 

Informacja o projektowanych dokumentach została opublikowana w Rejestrze 
Informacji e o środowisku (http://www.kosakowo.rios.pl/) –  pod numerami: 

� 1/C/2011 - Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 
2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy 2015-2018 Projekt Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 2011-2014 z uwzględnieniem 
perspektywy 2015-2018 

� 2/C/2011 - Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kosakowo na lata 
2011-2014 perspektywą do 2018 Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Kosakowo na lata 2011-2014 perspektywą do 2018 

Wszystkie dokumenty związane z procesem aktualizacji Programu i Planu, były dostępne do 
wglądu w Urzędzie Gminy Kosakowo przez cały okres konsultacji społecznych, co zostało 
zawarte w opublikowanych informacjach (wskazano miejsce i godziny, w jakich można było 
zapoznać się z dokumentami) 

Termin składania wniosków i uwag został określony na dzień 22.06.2011 r. 

 

8 Informacje o sposobie wzięcia pod uwagę i zakresie uwzględnienia uwag i wniosków 
zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa 

 

 W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi i wnioski od 
społeczeństwa i podmiotów gospodarczych z terenu gminy Kosakowo. Opinie i uwagi 
organów zostały rozpatrzone przez zespół opracowujący projekt zmian. W przypadku, gdy 
uwaga bądź wniosek nie był zasadny szczegółowo opisano przyczynę jego nieuwzględnienia. 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Kosakowo po przyjęciu Programu i Planu 
przez Radę Gminy opublikowano niniejsze Podsumowanie, zawierające informacje o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu oraz o sposobie uwzględnienie zgłoszonych uwag i 
wniosków, umożliwiając zainteresowanym zapoznanie się z wszystkimi uwagami, ich 
rozstrzygnięciem. 

 
 
 
 
 
 Niniejsza Podsumowanie zostało przygotowane na podstawie art. 42 ust.2 ustawy o 

udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227 ze 
zm.). 
 


