
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
przyj ętego „Programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-

pomorskiego ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu”. 

 

Podsumowanie do przyjętego „Programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa 
kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu” 
wynika 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 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) i zawiera uzasadnienie 
wyboru przyjętego Programu ochrony powietrza w odniesieniu do rozwiązań alternatywnych, 
a także sposób uwzględnienia zapisów Prognozy oddziaływania na środowisko. 

Wszystkie działania proponowane do realizacji w ramach Programu ochrony powietrza mają 
zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Zaproponowane w projekcie Programu 
działania naprawcze są wynikiem szeregu przeprowadzonych analiz, w których rozpatrywano 
najróżniejsze koncepcje działań zmierzających do poprawy stanu jakości powietrza. 
Zaproponowane w Programie ochrony powietrza działania uwzględniają istniejące wymagania 
prawne oraz aktualny stan środowiska, w związku z czym nie przewiduje się rozwiązań 
alternatywnych. Realizacja zaplanowanych w Programie działań przyczyni się do ograniczenia 
lub zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, w związku z tym jego realizacja jest niezbędna. 

Przeprowadzona w Prognozie oddziaływania na środowisko Programu analiza oraz wynikająca 
z niej ocena zapisów Programu pozwala na stwierdzenie, że realizacja wskazanych działań nie 
powinna powodować środowiskowych, negatywnych oddziaływań o znaczeniu 
transgranicznym. Poprzez powiązanie z innymi dokumentami wyznaczającymi ramy dla 
realizacji późniejszych przedsięwzięć i z problemami dotyczącymi ochrony środowiska uznane 
zostało w Prognozie, iż realizacja zapisów przedmiotowego dokumentu nie spowoduje 
zwiększenia negatywnego wpływu na środowisko. 

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza wskazywała na działania, 
środki zapobiegające oraz ograniczające prawdopodobnie negatywne oddziaływanie  
na środowisko takie jak: 

• zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania  
na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć stanowiących praktyczny wymiar 
realizacji POP, 

• ścisły nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją POP oraz miarodajny 
monitoring stanu środowiska, analiza wyników monitoringu oraz podejmowanie 
działań adekwatnych do otrzymanych wyników, 

• zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z POP oraz 
zasadami ochrony środowiska - m.in. poprzez włączanie się do postępowań 
administracyjnych różnych kompetentnych podmiotów, 



• ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, 
regulaminach oraz w przepisach prawnych, 

• analiza informacji o stanie i ochronie środowiska, 

• cykl działań edukacyjnych dla społeczeństwa. 

Jednocześnie w Prognozie nie zostały wskazane szczególne środki zapobiegania, ograniczania 
i kompensacji działań negatywnych realizacji Programu, ze względu na brak negatywnych 
oddziaływań zaproponowanych działań naprawczych.  

Środki zapobiegawcze wskazane w Prognozie mieszczą się w zakresie wskazanych 
w Programie ochrony powietrza działań i obowiązków w tym między innymi: 

• zapewnienie nadzoru merytorycznego nad realizacją Programu poprzez zbudowany 
system monitoringu realizacji działań naprawczych, 

• zapewnienie analizy stanu jakości powietrza, która corocznie wykonywana jest przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska, 

• wskazanie działań edukacyjnych realizowanych na różnych szczeblach administracji. 

Analiza realizacji skutków realizacji działań wskazanych w Programie przebiegać będzie 
w oparciu o system monitorowania w ramach przedkładanych sprawozdań z realizacji działań.  
Ocena realizacji działań dokonywana będzie corocznie przez samorządy lokalne województwa 
kujawsko-pomorskiego. Na podstawie przekazywanych sprawozdań z realizacji działań 
naprawczych, a także w oparciu o wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza prowadzonych 
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Zarząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego powinien dokonywać, co 3 lata, szczegółowej oceny wdrożenia Programu 
ochrony powietrza, która powinna sugerować ewentualną korektę kierunków działań  
i poszczególnych zadań. 

Na podstawie art. 54 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 2016 r. poz. 353) projekt Programu ochrony 
powietrza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany opiniowaniu przez 
właściwe organy. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy 
piśmie z dnia 9 kwietnia 2015 roku (znak WOO.410.118.2015.MDI), jak i Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przy piśmie z dnia 29 kwietnia 2015 roku  
(znak NNZ.9022.3.135.2015) pozytywnie i bez uwag zaopiniowali przedmiotowy projekt 
dokumentu.  

 

 

 

 


