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1. wsngp

Postawq prawnq do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziafywania na s’rodowisko stanowiq
dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
oceny wp’(ywu niektérych planéw i programéw na s’rodowisko oraz ustawa z dnia 3 paidziernika
2008 r. o udostqpnieniu informacji o érodowisku ijego ochronie, udziale spoieczeristwa w ochronie
s'rodowiska oraz ocenach oddziafywania na s’rodowisko (Dz.U, 2017 p02. 1405 2 péin. zm.).

Zgodnie 2 art. 3 pkt. 14 ww. ustawy strategiczna ocena oddziaiywania na s’rodowisko

to postepowanie w sprawie oceny oddziafywania na s’rodowisko skutkéw realizacji polityk, strategii,
planéw Iub programéw. Ocena ta obejmuje:

I uzgodnienie stopnia szczegéiowoéci informacji zawartych w prognozie oddziafywania
na firodowisko,

I sporzqdzenie prognozy oddziafywania na érodowisko,
0 uzyskaniewymaganych opinii,
0 zapewnienie udziafu spofeczefistwa w postqpowaniu.

Zgodnie 2 art. 55 ust. 3 ww. ustawy do przyjetego dokumentu zafqcza sie pisemne
podsumowanie zawierajqce uzasadnienie wyboru przyjqtego dokumentu w odniesieniu
do rozpatrywanych alternatywnych, a takie informacje, w jaki sposéb zostaly wziete pod uwagg
i
w jakim zakresie zostaiy uwzglqdnione:

I ustalenia zawarte w prognozie oddziafywania na sirodowisko,

I opinie w1‘as'ciwych organéw (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biaiymstoku oraz
Paristwowego Wojewédzkiego Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku),

0 wyniki postepowania dotyczqcego transgraniczego oddziatywania na érodowisko, jes’|i zostaio
przeprowadzone,

0 propozycje dotyczqce metod i czegstotliwoéci przeprowadzenia monitoringu skutkéw realizacji
postanowiefi dokumentu.

Przedmiotem oceny oddziaiywania na érodowisko jest Prognoza oddziafywania na s’rodowisko
projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski. Dokument zostaf sporzqdzony
w Iipcu 2017 r.

2. PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAILYWANIA

NA SRODOWISKO

Postqpowanie w sprawie strategicznej oceny oddziafywania na érodowisko przebiegafo
w czterech etapach:

0 uzgodnienie stopnia szczegé1owo§ci informacji zawartych w prognozie oddziafywania
na s’rodowisko,
sporzqdzenie prognozy oddziafywania na firodowisko,
uzyskanie wymaganych opinii (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biafymstoku oraz
Paristwowego Wojewédzkiego Inspektora Sanitarnego w Biafymstoku),

0 zapewnienie udziaiu spofeczeristwa w postepowaniu.

Uzgodnienie stopnia szczegéiowoéci informacji zawartych w prognozie

W dniu 20 czerwca 2017 r. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski wystqpif do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Biaiymstoku oraz Pafistwowego Wojewédzkiego Inspektora Sanitarnego
w Biafymstoku o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegéiowoéci informacji wymaganych w prognozie
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oddziaiywania na érodowisko sporzqdzonej do projektu dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji

Miasta Bielsk Podlaski.

Regionalna Dyrekcja Ochrony §rodowiska w Biaiymstoku pismem z dnia 5 Iipca 2017 r. znak

WPN.411.2.4.2017.ARuzgodniia zakres prognozy uwzglqdniajacyw caioéci treéé art. 51 ust.2 pkt 1,2

i3 przy zachowaniu warunkéw, o ktérych mowa w art.52 ust 1
i 2 i ustawy z dnia 3 paidziernika

2008 r. o udostepnieniu informacji 0 s'rodowisku ijego ochronie, udziale spoieczeristwa w ochronie
érodowiska oraz ocenach oddziaiywania na érodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 2 péin. zm.). Ponadto
naleiaio wykazac' powiqzania analizowanego dokumentu z innymi dokumentami strategicznymi
opracowanymi na szczebiu miedzynarodowym, krajowym

i wojewédzkim tj.:

0 Dyrektywq 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paidziernika 2000 r.

ustanawiajqcej ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (D2.U. UE L

z dnia 22 grudnia 2000 r.) tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej,

I Strategicznym planem adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrailiwych na zmiany klimatu do
roku 2020 2 perspektywa do 2030,

0 Strategia Rozwoju Wojewédztwa Podlaskiego do roku 2020,

- Krajowym Programem Oczyszczania Sciekéw Komunalnych,

- Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wojewédztwa Podlaskiego,
0 Planem Gospodarki Odpadami Wojewédztwa Podlaskiego na Iata 2012-2017,

- Programem Ochrony Powietrza dla strefy podlaskiej,

- Planem Rozwoju Lokainego dla Miasta Bielsk Podlaski,

I Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski,
0 Opracowaniem ekofizjograficznym,
0 Studium Uwarunkowafi i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bielsk

Podlaski.

Paristwowy Wojewédzki Inspektor Sanitarny w Biaiymstoku pismem z dnia 24 czerwca
2017 r. znak NZ.0523.52.2017po zapoznaniu sie z przedioionq dokumentacjq uzgodnii zakres istotnej
szczegéiowoéci informacji wymaganych w prognozie oddziaiywania na s'rodowisko projektu
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski ze szczegélnym uwzglqdnieniem aspektéw
dotyczqcych zdrowia i iycia ludzi. Zakres prognozy ustalii zgodnie art. 51 ww. ustawy.

Sporzadzenie prognozy oddziaiywania na érodowisko

W lipcu 2017 r. przystqpiono do opracowania wymaganej przez ww. ustawe, prognozy
oddziaiywania na érodowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski.

Uzyskaniewymaganych opinii

Zgodnie 2 art. 54 . ust. 1.w. ustawy BurmistrzMiasta Bielsk Podlaski w dniu 24 Iipca 2017 r.

przekazaf prognoze oddziafywania na érodowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Bielsk Podlaski, do zaopiniowania przez RegionalnaDyrekcje Ochrony érodowiska w Biafymstoku oraz
Pafistwowego Wojewédzkiego lnspektora Sanitarnego w Biaiymstoku. Zgodnie z ustawq ww. organy
wydajq opinie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

W dniu 3 sierpnia 2017 r. projekt Programu wraz 2 prognoza zostai zaopiniowany pozytywnie
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw Biaiymstoku.

W dniu 26 Iipca 2017r. projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozq zostai
zaopiniowany pozytywnie przez Wojewédzkiego lnspektora Sanitarnego w Biafymstoku.

Zapewnienie udziaiu spoleczeristwa w opiniowaniu

Zgodnie 2 art. 54 ust. 2 ww. ustawy Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zapewnii mozliwoéé

udziaiu spoieczeristwa w opracowaniu dokumentu powiadamiajac spoieczefistwo poprzez
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zamieszczenie wdniu 24 Iipca 2017 r. ogloszenia na stronie internetowej Urzedu, w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogtoszeri w siedzibie Urzgdu.

W informacji o skierowaniu ww. dokumentu do konsultacji spofecznych wskazano
na mo2|iwos'é skiadania uwag i wnioskéw nastqpujqcych formach:

- pisemnej na adres Urzgdu Miasta Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski,
ul. Kopernika 1

0 ustnie do protoko{u,

I na adres email: rewitalizaoa@bie|sk-godlaskipl (bez koniecznoéci opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem).

W terminie od 25 lipca 2017 r. do 14 sierpnia 2017r.

Podczas konsultacji byia moiliwoéé zapoznania six: 2 projektem dokumentu w wersji
papierowej w pokoju 13 Urzedu Miasta w Bielsku Podlaskim, w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Urzedu Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: www.bie|sk—godlaski.g| w zakfadce
,,Rewita|izacja" oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu pod adresem:
httg:[[big.um.bie|sk.wrotaQod|asia.p|.

Podczas konsultacji dokumentu nie wpiyneiy Zadne uwagi.

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI z PRZEBIEGU POSTEPOWANIA

WSPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZlAtYWANlA
NA SRODOWISKO

Zgioszone uwagi i wnioski

RegionalnyDyrektor Ochrony Srodowiska w Biafymstoku wskazai na koniecznoéé dokonania
nastepujacych uzupeinieri i korekty:

1. W przedmiotowym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski naleiy
dodatkowo zawrzeé zapisy zapewniajqce wiaéciwq ochrong form ochrony

>
przyrody

okreélonych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2016.21.34

ze zm.) wystegpujqcych w obszarze objqtym projektem. W szczegolnoéci naleiy zawrzeé
informacje o koniecznoéci zapewnienia ochrony gatunkowej ptakow i nietoperzy podczas
prac zwiqzanych z modernizacja budynkéw (np. demontai, wymiana pokryé dachowych
ielewacji) oraz innych prac remontowo—budow|anych,zgodnie z ustawq 2 dnia 16 kwietnia
2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2016.2134 ze zm.) oraz przepisami szczegéiowymi.

2. W prognozie oddziaiywania na érodowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk
Podlaski korekta podstawy prawnej do opracowania Prognozy na ,,art. 46 ust. 2" zamiast
art.46 ust.1.
Powyisze uwagi wprowadzono do dokumentéw.

W toku postepowania w zwiazku z udziaiem spoieczefistwa nie wpfynefy Zadne uwagi.

Wyniki postepowania dotyczacego transgranicznego oddziafywania
na érodowisko

Realizacja prognozy oddziaiywania na érodowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Bielsk Podlaski nie wywoia oddziatywari érodowiskowych o charaktene transgranicznym,
w zwiqzku z czym nie przeprowadzono transgranicznej oceny oddziafywania na s'rodowisko.



Padsumawanie przebiegu Stmtegic:nej Oceny 0da':iabrwam'a na Sgra./IawiskaLolmlnegoProgramu Rewitz1Iz':acjiMiasm Eielsk Padlaski

Propozycje dotyczace metod i czqstotliwoéci przeprowadzania monitoringu
skutkéwpostanowiefidokumentu

W dokumencie wskazano propozycje wskainikéw efektywnoéci, ktére pozwolq ocenié zmiany
zachodzace w érodowisku, ktére nastapiq w wyniku realizacji zaplanowanych dzialari. W zwiqzku
z powyiszym odstapiono od okreélenia dodatkowego monitoringu skutkéw realizacji dokumentu.
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