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Kazimierz Kiejdo
BurmistrzPieniP2na
Na podstawieart. 53 ustawy z dnra3 paLdziemika2008 r. o udostqpnianiuinformacji o
w ochtonie irodowiska oraz o ocenach
irodowisku i jego ochronie, udziale spoleczey'tstwa
oddzialwania na Srodowisko(Dz. U. Nr l99,poz. 1227 ze zm.),
(data wptyau
- w zwiryku z pismem z dnia l2lutego 2010 t., znak'.IN-222N1119-112010
do RDOS 15.02.2010r.), przedlozonymptzezBtrmisttza Pienigzna
uzgadniam
zakres i stopief szczeg6lowosciinformacji wymaganych w prognozie oddzial]'wania na
Srodowiskod1aprojektu zmiany dokumentu:

zgodnyz wyrnaganiamiart. 51 ust. 2 ww. ustawy.
Prognoza do projektu porryzszegodokumentu powinna przede wsrystkim:
- dokonu6oceny stopnia i sposobuuwzglgdnienia zagadniei ochrony Srodowiskaw programte
LPR,
- dokona6 oceny potencjalnych skutk6w dla Srodowiska w wyniku wdra2ania zapis6w
programuLPR.
- iformulowai rekomendacje,kt6re powinny zoslae wziple pod uwagp przy formulowantu
ostatecznejwersji programuLPR,
- dokona6oceny cry projekt dokumentujest zgodny zzasadqn6wnowaZonegorozwo3u,
- dokona6oceny pozltlnvnych i negatywnychlub obojqtnych skutk6w dla Srodowiska,
- przedstawi6kryteria oceny oddzialywaniai rodzaj oddziallrvania.

powiazaniach z innvmi dokumentami;
uwarunkowania:
bior4c pod uwagQnastQpuj4ce
- charakter i szeroki zaices dziatah planowanych do rcahzacji w ramachprogramu,
przewidzianychw dlugiej perspektywieczasowej,
- rodzaji skalqplanowanychprzedsiEwziq6,
- potencjaln4 moZliwoSi wyst4pienia konflikttiw spolecznych w zwiqzku
fu nkcj onalno-pr zestrzenneJ I
prowadzonymi inwestycjami na plaszczy2nie
ekologicznej,

LPR bgdq realizowane projekty, bgdqce
orv z \twagi na fakt, 2e w ramach
przedsigwzigciamiinwestycyjnymi lub innymi ingerencjamiw Srodowisko
- naleZy w opracowl.wanej prognozie uwzglgdnii i dokona6 odniesienia do :
r wszystkich dokument6w opracowanych na potrzeby Miasta Pienigino, majqcych
charakter dokumentriw strategicznych uwzglpdniaj4cych sferp przesttzennQ,
ekonomiczn4 i spoleczn4,
. wszystkich dokument6w istotnych z punktu widzenia ochrony Srodowiska
opracowanychna poziomie
lokalnym, w tym zwlaszczado:
- Miejscowego
Przestrzennego
Miastai GminyPienigzno,
PlanuZagospodarowania
Cezelizostal
opracowany)
Przesfizennego
Miasta i Gminy PieniEzro,
StudiumUwarunkowani Kierunk6wZagospodarowania
StrategiiRozwojuMiasta(eSli zostalaopracowana),
OchronySrodowiska.
PlanuCospodarkiOdpadamii Programu
reqionafnym,w tym zv't+aszcza
do.
- Planu GospodarkiOdpadamiWojew6dztwaWarmiisko-Mazwskiegona lata 2007-2010, (zwlaszcza
odpad6wwltworzonych w trakcierealizacji zadanobjetychLPR),
w aspekciezagospodarowania
- RegionalnegoProgramuOperacyjnegoWarmiai Mazury 2007-2013,
- ProgramuEkoenergetycmego
na lat^2005-201'0,
Wojew6dzhvaWarmirisko-Mazurskiego
- Wojew6dzkiego Programu Zwigkszania LesistoSci na lata 2001-2010 - ntlaszcza w aspekcie
energetycmegowykorrystania odnawialnegoa6dla energii jakim jest drewno (alternatylvner6dlo
energii), w aspekcieracjonahego zagospodarowaniadrewna w prowadzonychinwestycjach oraz
w aspekciezwiEkszatiazadrzewiefi,
(uwzglpclnic
dla Wojew6dawaWarm isko-Mazurskiego
StrategiiRozwojuSpoleczro-Gospodarczego
raportyz realizacji strategii),
Strategi4RozwojuTurysfki w wojew6dztwieWamiisko-Mazurskim
do.
kraiowvm. w t),mzwlaszcza
- NarodowychStrategicmych
RarnOdniesienia
2007-2013,
- PolitykiEkologicaejPafstwaw latach2009 2012z perspekryrv4
do roku 2016,
- KrajowegoPlanuGospodarki
Odpadami,
- KrajowegoProgramuOcryszczania
Sciek6wKomunalnych,
- PolitykiLe6nejPanstwa(kajowy ProgramZwiQkszania
Lesisto6ci),
- NarodowejStrategiiGospodarowania
Wodami.
Powi1zaniaz ww. dokumentamipowinny dolyczyCzwlaszczasp6jno6ci cel6w, kierunk6w dziala6,
priorytet6w ekologicznych ustanowionych w tych dokumentach, wskazanych sposob6w ich
realizacji oraz uwzglgdnienia podstawowych zaloLei zawaftych w tych dokumentach przy
sporzqdzaniuniniejszej prognozy.
Ponadto, z uwagi na realizowanie zadah w obszarze Starego Miasta nalezy uwzglpdni6
gminny progamu opieki nad zabytkami, sporzqdzany na podstawie art. 87 ustctwy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkiw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p62n.

zm.).
powinnar6wnieizawiera6:
Prognoza
b) informacie o rnetodach zastosowanvch przv snorzadzaniu Drognozv.
- np. metodaoceny realizacji cel6w oparta na analizie zgodnoScitreSciocenianegodokumentu
z krlteriami zawartymi w obowi4zuj4cych migdzynarodowych i krajowych dokumentach oraz
przepisach,
- metoda rnacierzy interakcji do okreSlenia analizy wplyvu dzialah na poszczeg6lne
komponentySrodowiska,
c) propozvcie dotvczace przewidvwanych metod analizv skutk6w realizacii postanowief
proiektowaneeo dokumentu oraz czestotliwo6ci iei przeprowadzania - monitoring
realizacii.
w opracow)'vr'anejprognozie naleZy uwzglEdni6 system i czqstotliwoS6 dzialai
monitoringowychw odniesieniudo skutk6w realizacji postanowietidokumentu,
informacie o moZliwvm transgranicznvm oddziahrvaniu na Srodowisko (lub o braku
takiego oddzialywania),
d) streszczeniesporzadzonew iezvku niespecialistvcznvm.

a) istnieiacy stan 6rodowiska oraz potencialne zmianv tego stanu w przvoadku braku
realizacii nroiektowanego dokumentul
'
w punkcie tym naleiy mipdzy innymi przedstawi6 k6tk4 oceng stanu poszczeg6lnych
komponent6w Srodowiskaprzyrodniczegoregionu (opracowanqna podstawie np. danych
statystycznychi raport6w WIOS). uwzglqdniaj4c wielko66 zasob6w i walory Srodowiska
pr4rodniczego (zasoby wodne, zasoby biologiczne oraz zasoby kajobrazowe w ujpciu
wizualno-estetycmym, zasoby geologiczne i glebowe); uwzglpdni6 wszystkie elementy
6rodowiska,tj. wody podziemne, wody powierzchniowe, powietrze atmosferyczne,klimat
akustyczny, odpady, promieniowanie elektromagnetyczne,Srodowiskoprzyrodnicze, glebg,
kajobraz, kopaliny, rze2lsgterenu, zab14ki,
zidentyfikowad gl6wne problemy ochrony Srodowiska na terenie Pienipzna (je6lt
wystepuj4)
.
.
.
.
.
.
'
'

techniczn4
przestarzala
i niewystarczaj4ca
w stosunkudo potrzebinfrastruldura
powodzi4i podtopieniami,
zagrozenie
zanieczyszczonarzekawalsza,
w Centrum
wynikai4cez koncentracjiruchusamochodowego
zagroze\iadla stanusrodowiskanaturalnego
Miasta,
(lokalnekotlownieopalanewQglembez urz4dze]i
tzw. niskichZr6delemisji zanieczyszcze{
oddzialywanie
powietrza).
fi ltruj4cychzanieczyszczenie
zbi6rka
( np post€powanie
z odpadamikomunalnymi,
selgktywna
problemyw zahesiegospodarki
odpadami,
jesli wystepujd,
odpad6wlubjej brak,problemyz dzikimiwysypiskami,
(ciekdn.
oczyszczalni
zmriejszaiqca
sigwydajnoic
ochron4konserwatorskq
wysokiekosztyorazbrakirodk6wna remontybudynk6wobiQtych
(np. halaskomunikacyjnyz\\iqzary ze
i mai4 odniesieniedo Srodowiska
inne problemy- jezeli wystQpui4
dr6g),
zlym stanemtechnicznym

przedstawi6 skutki dla Srodowiska w przypadku nie podjpcia dzialaft - zaniechanie
realizacji programu,
b) stan Srodowiska na obszarach obietvch przewidtrvanvrn znaczacvm oddzialvwaniem.
c)
proiektowanego dokumentu. w szczeg6lno6ci dotvczace obszar6w podleqaiacvch
ochronie na podstawie ustarrryz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przvrodv.
. w tym punkcienaleZyuwzglpdniiwystgpui4cena tereniemiastalub bpd4cew zasiEguoddzial''rvania
Krajobrazu,Zespoly
wsrystkieformy ochronyprzyrody:Parki Krajobrazowe,ObszaryChronionego
rezerwatyprzyrody(rezerwatkajobrazowegodoliny Walszy),uzy'tkr
Pr4rodniczo-Krajobrazowe,
dokumentacyjne,
ekologiczne,
ObszaryNahfa 2000; pozostaleformy ochronypr4rody (stanowiska
dostqpuRDOSw Otszt)'nie
{6cie2ka
pomnikiprzlrody).- srona BiuleDnuInformacjiPubticanej
httpla]s4l.Idgs.sav.lll
- je6li daneformy nie wystppuj4 nalezyto wyraZniezaznaczye
w progrrozie,
- jesli nie przewiduj€sit oddzialywaniana formy ochrony przyrody naleiy w prognozie
wykazadbrak oddzialywaniai uzasadnid,
d) cele ochrony Srodowiska ustanowione na szczeblu miedzvnarodowvm. wsp6lnotorrrym i
kraiowvm. istotne z punktu widzenia proiektowanego dokumentu. oraz sDosobv.w iakich te
cele i inne problemy 6rodowiska zostalv uwzglednione DodczasopracolYYwaniadokumentu:
t w tym punkcie naleiy migdzy innymi:
- uwzglqclnid
(odnie5dsiQnp do dyrekfw
przyjptekierunkidzialani celew ochronieSrodowiska
kierunk6w
dzialali
i priorytet6w ekologicmych
unijnych) zwlaszczado zgodno5cicel6w,
oke5lonychw tych dokumentach,
e) orzewidrrvane znaczace oddziatvwania. w tvm oddzialvwania bezpo6rednie. poSrednie.
i
wt6rne. skumulowane. kr6tkoterminowe. Srednioterminowe i dlugoterminowe. stale
chwilowe oraz Dozyfi'wne i negatvwne. na cele i Drzedmiot ochronY obszaru Natura 2000
or^z integralnosd tego obszaru. a takie na Srodowisko. a w szczeg6lno6cina: r6inorodnoS6
biolosiczna. ludzi. zwierzeta. ro6linv. wode. powietrze. powierzchnie ziemi. kraiobraz.
klimat. zasobv naturalne. zabvtki. dobra materialne z uwzglednieniem zaleino6ci miedzv
tvmi elementami Srodowiska i miedzv oddziatvwaniami na te elementv:
.

w tym punkcie naleirymiedzy innymi przedstawi6wplyw proponowanychw dokumenciecel6w oraz
przedsiEwzigdinwestyryjnych (projekt6w) planowanychdo realizacli, uwzglgdni6 oddziab'rvanielub
wykaza6 brak oddzialywania na obiekty historycz4e i zabytkowe Pienieina: Stare Miasto. Ratusz
Mieiski. Zamek Kapituly Warmifskiei, ko6ci6l pw. Sw. Piotra i Pawla, wieza ci6nieri, inne obiekty.

a) rozwiazania maiace na celu zapobieeanie. ograniczanie lub kompensacie Drzyrodnicza
nesatywnvch oddziah"ryaf na Srodowisko. mogacvch bv6 rezultatem realizacii
proiektowanego dokumentu. w szczeg6lnoScina cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz intesralno56 teqo obszaru;
. w tym punkcienalezymiEdzyinnymizw6cii uwaggna uyb6r rozwiqzarii technologiispelniai4cych
kryteria najlepszychtechnik oraz spelniaj4cychstandardyemisyjnesluz4celagodzeniuwplywom
(uwzgl9dni6
fazQpoeksploatacyjnq),
etap budowy,eksploatacji,
inwesrycjina Srodowisko
. odnieSd
(gl6wnieodpadybudowlanez gnryyl7)
emisjiodpad6wdo Srodowiska,
siQdo ograniczenia
wltworzonychodpad6wprzedewszystkimpoprzezodrysk (w $'rnrecykling),
zagospodarowania
. ograniczenie
Ministra Gospodarkiw
kryteriowrozporzqdzenia
emisji halasu, poprzez stosowanie
w zakresieemisji
wynagai dla urzqdzefiu:rwqnychna zewnqlrzpomieszczeit
sprawiezasadniczych
hqlasudo Srodowiska,
. uwzglgdnid
drzewtamgdziebgdzieto mozliwe,nie za6ich wycinki,
moZliwodiprzesadzania
. uwzglgdniioszczgdne
i realizacjiinwestycji,
korzystanie
z terenuw trakcieprzygotowywania
. uwzglgdniiochronqgleby,zieleni,naturalnieuksztaltowanego
wodnychw trakcie
terenui stosunk6w
prac,
prowadzenia
. uwzglgdnid
wladciwiedobranymonitoringskutk6wrealizacjiprogramu.
b) Biorqc pod uwagQcele i geograficmy zasipg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralnoS6tego obszaru - prognoza powinna przedstawii rozwi4zania
alternatywne do rozwiqzah zawartych w projektowanym dokumencie wraz z tl.zaszdnieniern ich
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzqcejdo tego wyboru albo wyja6nienie braku
rozwi4zaft alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudno6ci wynikaj4cych
z niedostatk6wtechniki lub luk we wsp6lczesnejwiedzy.
Reasumuiac powvZsze. przedmiotowa prognoza powinna stanowi6:

-

ocengprojektuLPR z punktu widzeniaochronydrodowiskajako caloSci- ocenie nale2y
zatem podda6wszystkieelementy6rodowiska,na kt6re ustaleniatego programu mogE
wyrviera6wplyw przeksztalcajqcy,
powinna zawienf analizgzagro2ehoraz skutk6w,kt6re dla Srodowiskamogq stanowii
w programieLPR zadania,
do zrealizowania
zaprojektowane
propozycje rozwiqzah, kt6re mog4 przyczyni| sig do zmniejszenia, ograniczenia lub
eliminacji Iych zagroLef,
prognozapowinna ustali6 na ile zadaniazawarte w programie LPR pozwol4 na zachowanie
istniejqcychwarto6ci 6rodowiska,wzbogacqlub odtworzQobnizonewarto6ci Srodowiskaoraz
w jakim stopniu bgdqpotEgowa6zagro2eniaju? istniejqce.

Otrzymuia:
'l
potwierdzeniem
8 (zazwrotnym
. BurmistrzPieniezna,14-520Pienie2no,
ul. Generalska
odbioru)
2. Na

