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1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Niniejsze podsumowanie zostało opracowane na mocy 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  

(t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) zobowiązującego do załączenia do przyjętego dokumentu, 

tj. w tym przypadku „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grodziskiego na lata  

2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 –2024”, pisemnego podsumowania zawierającego 

uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych, a także informacji, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione: 

 ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 

 opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 (tj. Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego); 

 zgłoszone uwagi i wnioski; 

 wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

jeżeli zostało przeprowadzone; 

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu. 

Przyjęty dokument wraz z podsumowaniem przekazany zostanie Regionalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Sanitarnemu. 

Niniejsze podsumowanie stanowi jednocześnie uzasadnienie określone w art. 42 ust. 2 

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 

(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405). 
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1.2. Podstawa prawna. 

Obowiązek opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego wynika 

z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2017                           

poz. 519 t. j. ). Natomiast z art. 46 pkt. 2 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 (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.), wynika 

obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

przedmiotowego Programu. 

1.3. Przebieg strategicznej oceny oddziaływania. 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko polegała na uzgodnieniu zakresu 

Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grodziskiego 

na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 –2024, z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym  

w Warszawie. Całość dokumentacji – program wraz z prognozą – została poddana 

konsultacjom społecznym oraz pozytywnie zaopiniowana przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Warszawie, natomiast sam Program Ochrony Środowiska uzyskał pozytywną 

opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

1.4. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań alternatywnych. 

Warunkiem prawidłowej realizacji założeń Programu jest zachowanie określonych 

terminów realizacji przyjętych zadań oraz dostępność środków finansowych jak i brak 

protestów społeczeństwa. Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach 

Programu ma zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Planowane działania mają 

charakter optymalny dla realizacji ustalonej wizji rozwoju powiatu. Proponowanie rozwiązań 

alternatywnych dla takich działań nie ma zatem uzasadnienia zarówno z formalnego                            

jak i ekologicznego punktu widzenia. 

 Ponadto, Program Ochrony Środowiska ma charakter strategiczny i w związku z tym                   

nie ma możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla tych wskazanych                     

w analizowanym dokumencie.  
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W przypadku wszystkich przedsięwzięć rozwiązania alternatywne winny być 

przeanalizowane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,     

zgodnie z w/w ustawą 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. 

1.5. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 53 oraz art. 57 pkt. 2 w/w 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, firma Eko - Projekt Sp. zo.o. S.K., 

działając na zlecenie Starosty Powiatu Grodziskiego, wystąpiła z pismem z dnia 08.02. 2017 

r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o określenie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji, wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 

2021 – 2024. 

Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie uzgodnił zakres prognozy  

w piśmie z dnia 10 marca 2017 r., znak: WOOŚ-III.411.084.2017.ARM. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie uzgodnił zakres prognozy  

w opinii sanitarnej, w piśmie z dnia 15 lutego 2017 r., znak: ZS.9022.247.2017.MC. 

Po otrzymaniu powyższych uzgodnień przystąpiono do opracowywania Prognozy 

Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego                   

na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.  

Podstawowy zakres prognozy wynika z art. 51 ust. 2 w/w ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Opracowana Prognoza 

oddziaływania na środowisko obejmuje ustalenia zawarte w w/w ustawie, oraz ustalenia 

zawarte w uzgodnionych z w/w Organami w zakresach prognozy.  

Celem opracowania jest rozpoznanie potencjalnych oddziaływań na środowisko, będących 

wynikiem realizacji celów i zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska i ich ocena 

natężenia, rozłożenia w czasie, a także określenie, czy w dokumencie w prawidłowy sposób 
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został uwzględniony interes środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru oraz zasady 

zrównoważonego rozwoju.  Wnioski, powstające na podstawie analiz w tym dokumencie mogą 

stanowić przydatne narzędzie w procesie decyzyjnym, a także podczas weryfikacji strategii 

dalszego rozwoju powiatu.  

Prognoza w swej strukturze zawiera: analizę i ocenę stanu istniejącego, zdefiniowane cele 

i kierunki działań, perspektywy i prognozowane zmiany stanu istniejącego, a także wskazanie 

koniecznych do podjęcia działań, które mają na celu poprawę tego stanu. Określa także 

harmonogram wykonania działań, oraz źródła i metody pozyskiwania środków finansowych 

niezbędnych dla realizacji tych postępowań. 

2. Opinie właściwych organów. 

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017 – 2020  

z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,                         

został zgodnie z art. 54 ust. 1 w/w 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 przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 

Warszawie celem zaopiniowania.  

 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata                                   

2017 – 2020 z perspektywą  na lata 2021 – 2024, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy                            

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 t. j.),                         

został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,               

celem zaopiniowania.  

 Przedłożone dokumenty zostały zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora    

Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 17 maja 2017 r., znak: WOOŚ-

III.410.174.2017.ARM, Wielkopolskiego Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Poznaniu pismem z dnia 11 kwietnia 2017 r., znak: ZS.9022.577.2017MC                  

oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 16 maja 2017 r., Nr 676/242//17.  

 Przedmiotowe opinie stanowią załącznik nr 2 do Podsumowania. 

3. Zgłoszone uwagi i wnioski. 
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Uwagi i wnioski do dokumentacji, wraz z ich rozstrzygnięciem, opisano w tabeli nr 1, 

będącej załącznikiem Nr 1 do niniejszego podsumowania.  

4. Wyniki postepowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

jeżeli zostało przeprowadzone. 

Nie zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania                   

na środowisko. W przedmiotowym programie nie zakłada się realizacji zadań, które miałyby 

oddziaływanie transgranicznie oraz które mogłyby oddziaływać w jakikolwiek sposób                            

na terytorium innych Państw. Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko nie przewiduje, 

że realizacja zadań wskazanych w Programie będzie oddziaływać na tereny Państw 

sąsiednich. 

5. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. 

 

Wynik prowadzonego monitoringu będzie stanowił podstawę oceniania efektywności 

wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017 – 2020                      

z perspektywą na lata 2021 – 2024. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 t.j.), organ wykonawczy powiatu                                

jest zobowiązany sporządzać co dwa lata raporty z wykonania założeń zawartych                                    

w programie ochrony środowiska, które następnie przedstawiać powinien radzie powiatu.                            

Monitorowana będzie realizacja poszczególnych zadań, które powinny przyczynić się do 

osiągnięcia określonych w Programie Ochrony Środowiska celów. Do oceny efektywności 

wdrażania dokumentu przyczynią się wskaźniki określone w Programie.  

 

6. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu. 

W toku opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego                           

na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 zapewniono udział społeczeństwa, 

działając na podstawie art. 39 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko.  
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Na stronie BIP Powiatu Grodziskiego, na stronie Powiatu Grodziskiego, na tablicach 

ogłoszeń w budynkach Starostwa oraz w Gazecie WPR zamieszczono informację                                      

o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie, możliwościach 

zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, o miejscu, w którym jest ona wyłożona                 

do wglądu, o możliwości składania uwag i wniosków, o sposobie i miejscu składania uwag                     

i wniosków oraz o organie właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków. Informacja została 

również przekazana do urzędów gmin Powiatu Grodziskiego celem ogłoszenia w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej gminie. Projekt dokumentu dostępny był w zakładce          

„Konsultacje społeczne” na stronie www.bip.powiat-grodziski.pl, oraz w Wydziale Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatu Grodziskiego.  

Uwagi i wnioski, które wpłynęły w wyznaczonych terminach, zostały dogłębnie 

przeanalizowane. Część uwag została rozpatrzona, a w przypadku, gdy uznano, że wniosek 

lub uwaga nie jest zasadny, opracowano szczegółowy opis przyczyny nieuwzględnienia. 

Podsumowanie uwag i wniosków zawarto w tabeli nr 1, będącej Załącznikiem Nr 1                                

do niniejszego podsumowania.  

7. Uwagi końcowe. 

Niniejsze Podsumowanie zostało zamieszczone na stronie http://www.bip.powiat-

grodziski.pl po przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego                                

na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024. 

 Dokument ten zawiera informacje, opracowane zgodnie z wymogami art. 42 w/w ustawy                          

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

 

Załączniki: 

7.1. Załącznik Nr. 1 - Uwagi i wnioski do Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Grodziskiego na lata 2017–2020 z perspektywą na lata 2021–2024. 

7.2. Załącznik Nr. 2 – Opinie właściwych Organów. 
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Załącznik Nr.1. 

Tabela 1. Uwagi i wnioski do Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017–2020 z perspektywą na lata 2021–2024 

L.p. 

Wnioskodawca,                  

data złożenia 

wniosku / uwagi 

Treść wniosku / uwagi Sposób uwzględniania 

1. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego  

w Warszawie,  

23 marca 2017 r. 

Założenia ogólne – Str. 5 – programy ochrony środowiska 

sporządzane są, nie jak to było dotychczas w celu realizacji 

polityki ekologicznej państwa, ale w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska, uwzględniając cele  zawarte w strategiach, 

programach i dokumentach programowych, o których mowa                   

w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach polityki rozwoju             

(t. j.: Dz.U. z 2016r. poz. 383). W ramach nowego systemu 

dokumentów strategicznych, wiodącym dokumentem jest 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

Uwaga została uwzględniona w całości. Obecne brzmienie: Ustawa z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519), w celu realizacji 

polityki ochrony środowiska, nakłada na województwa, powiaty i gminy, obowiązek 

sporządzania odpowiednio: wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska, które następnie są uchwalane przez sejmik województwa, radę powiatu lub 

radę gminy. W programach tych uwzględnia się cele zawarte w strategiach, programach  

i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.,  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 383). Wiodącym 

dokumentem dla obszaru środowiskowego, wyznaczającym cele w polityce 

zrównoważonego rozwoju, jest Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. 

2. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego  

w Warszawie, 

23 marca 2017 r. 

Nieaktualne podstawy prawne oraz źródła informacji wymienione 

w dokumencie. 

Uwaga została uwzględniona w całości: uaktualniono podstawy prawne oraz źródła 

informacji. 

3. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego  

w Warszawie,  

23 marca 2017 r. 

Ze względu na podjęcie przez Sejmik Województwa 

Mazowieckiego dnia 19 grudnia 2016 r. uchwały nr 209/16                      

w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla 

województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami oraz 

uchwały nr 210/16 w sprawie wykonania Planu gospodarki 

odpadami dla województwa mazowieckiego 2022                                  

Uwaga została uwzględniona w całości: uaktualniono informacje zawarte w rozdziale  

5.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, ze wskazaniem,                   

że Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność                               

 tej uchwały, a rozstrzygnięcie to nie jest prawomocne, oraz że w wyniku złożenia                                     

skargi przez Województwo Mazowieckie, obecnie toczy się w tej sprawie                                       

postepowanie  przed wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. 
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(Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 11753) należy uaktualnić informacje 

zawarte w rozdziale 5.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie 

powstawaniu odpadów. Jednocześnie należy wskazać,                            

że Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził 

nieważność tej uchwały. Rozstrzygnięcie to nie jest prawomocne. 

W wyniku złożenia skargi przez Województwo Mazowieckie, 

obecnie toczy się w tej sprawie postepowanie przed wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Warszawie. 

4. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego  

w Warszawie,                       

23 marca 2017 r. 

Analiza SWOT – str. 32, - Wszelkie dokumenty, plany, programy  

i strategie oraz umocowania prawne należy rozpatrywać  

w zakresie czynników zewnętrznych, (jako szansa lub 

zagrożenie), ponieważ nie są one rzeczywistym opisem zaistniałej 

sytuacji lub charakterystyki dobrego stanu danego komponentu 

środowiska. 

Uwaga została uwzględniona w całości: •przygotowywanie i wdrażanie przez gminy 

powiatu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej zostało przedstawione jako Szansa                        

dla powiatu grodziskiego. 

5. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego  

w Warszawie,  

23 marca 2017 r. 

Str. 50 -  nie jest prawdziwą informacja, że powiat grodziski leży      

w granicach GZWP 222 (co zresztą potwierdza ryc. 9 na str. 51), 

nie wspomniano natomiast o GZWP 215 i 215A, które swoim 

zasięgiem obejmują powiat. 

Uwaga została uwzględniona w całości: Fragment działu 5.4. Gospodarowanie 

wodami, o którym mowa w przedmiotowej uwadze, otrzymał następujące brzmienie: 

Zgodnie z klasyfikacją A.S. Kleczkowskiego, powiat grodziski leży w zasięgu Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP nr 215 – Subniecka warszawska (Tr),                                 

o powierzchni około 51 000 km2 oraz subzbiornika GZWP nr 215A – Subniecka 

warszawska część centralna (Tr), o powierzchni ok. 17 500 km2.  

W obrębie zbiornika Subniecki Warszawskiej 2760 km 2 objętych jest ochroną, w tym  

1 060 km2 to obszary najwyższej ochrony (ONO), a 1700 km2 to obszary wysokiej ochrony 

(OWO). Oba te obszary (OWO i ONO) w całości mieszczą się w granicach GZWP nr 215 

A. Wspomniane zbiorniki te nie posiadają jeszcze dokumentacji hydrogeologicznej. 

6. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego  

Str. 77 – dyskusyjne stwierdzenie, ze złoża i obszary górnicze 

występują na małych obszarach na zachodzie i  wschodzie 

powiatu w kontekście zawartości ryc. 21, która nie pokazuje złóż 

w zachodniej części powiatu. 

Uwaga została uwzględniona w całości: fragment, dotyczący położenia złóż, otrzymał 

następujące brzmienie: Powiat grodziski charakteryzuje się niewielkim zasobem surowców 

naturalnych. Złoża i obszary górnicze występują na małych obszarach w południowej  

i wschodniej części powiatu (ryc. 21). 
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w Warszawie,                         

23 marca 2017 r. 

7. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego  

w Warszawie,                       

23 marca 2017 r. 

Str. 78 – niewłaściwy tytuł ryc.22, z którego nie wynika,                           

co prezentuje mapa, jednocześnie nie jest zrozumiałe,                        

czym elementy zaznaczone na mapie różnią się od złóż                             

i obszarów na ryc. 21 

Uwaga została uwzględniona w całości: usunięto ryc. 22. 

8. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego  

w Warszawie,                      

23 marca 2017 r. 

Str. 79 – błędna informacja, że przedstawione w tab. 43 zasoby 

piasków i żwirów wyrażone są w tys. m3  (są to tys. ton). 

Uwaga została uwzględniona w całości: skorygowano nieprawidłową informację 

że przedstawione w tabeli 43 zasoby piasków i żwirów wyrażone są w tys. m3                       

(poprawiono jednostkę na tys. ton). 

9. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego  

w Warszawie,                     

23 marca 2017 r. 

Str. 79 – skoro zostaje podana informacja o jednym punkcie 

niekoncesjonowanego wydobycia kopalin na terenie powiatu,                   

to należy wskazać jego lokalizację 

Uwaga została uwzględniona w całości: dodano informację,                                                       

że punkt niekoncesjonowanego wydobycia kopalin znajduje się w gminie Żabia Wola. 

10. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego  

w Warszawie,                      

23 marca 2017 r. 

Należy uzupełnić rok pochodzenia źródeł danych zawartych                     

w tabelach bądź datę wygenerowania danych – cały dokument. 

Uwaga została uwzględniona w całości:  uzupełniono rok pochodzenia źródeł danych 

zawartych w tabelach bądź datę wygenerowania danych w całym dokumencie. 

11. 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Str. 103 – należy uzupełnić brakujący tekst „Warszawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu został utworzony 1 stycznia 1997r.” 

Uwaga została uwzględniona w całości: Fragment dotyczący Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu otrzymał brzmienie: Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu 

mailto:biuro@eko-projekt.com
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Mazowieckiego  

w Warszawie,                      

23 marca 2017 r. 

został utworzony 1 stycznia 1997 r. ze względu na wyróżniający się krajobraz  

o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania 

potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy 

ekologicznych. Zajmuje powierzchnię 148409,10 ha. Na terenie powiatu grodziskiego 

położony jest w gminach: Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Żabia Wola. 

Na terenie Obszaru zachowało się w bardzo dobrym stanie wiele parków z imponującymi 

okazami drzew, m.in. na terenie Chlebni, Kłudzienka, Kozerek, Kraśniczej Woli,                  

Starego Kłudna i Zabłotni. 

12. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego  

w Warszawie,                       

23 marca 2017 r. 

W opinii Departamentu w tabeli 54 Wskaźniki monitorowania POŚ 

– str. 223 – jako jeden wskaźników realizacji założonych celów 

programu należy dodać wskaźnik odnoszący się do silnie 

nakreślonej działalności edukacyjnej, np., liczba akcji dotyczących 

edukacji ekologicznej przeprowadzonych w danym roku                      

przez jednostki samorządowe. 

Uwagi nie uwzględniono: ustalono ze zgłaszającym uwagę, że uwaga ta nie dotyczy 

przedmiotowego programu ochrony środowiska i znalazła się w piśmie  

PE-ZD-I.7011.3.2017.JW omyłkowo. 

13. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego  

w Warszawie,                         

23 marca 2017 r. 

W tabeli 64 Cele, kierunki interwencji oraz zadania – str. 115 – 

należy podać rok pozyskania danych dla wartości docelowej 

wskaźnika oraz rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika. 

Wskaźniki muszą być mierzalne i porównywalne w kolejnych 

latach. 

Uwaga została uwzględniona w całości: W tabeli 64 Cele, kierunki interwencji                       

oraz zadania podano rok uzyskania danych dla wartości bazowej wskaźnika (2017 r.)                     

oraz rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika (2020 r.) 

14. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego  

w Warszawie,                       

23 marca 2017 r. 

W tabeli 67 Wskaźniki monitorowania Programu – str. 181 – 

oprócz trendu zmian w wyniku realizacji Programu, należy określić 

docelową wartość wskaźnika. 

Uwaga została uwzględniona w całości: W tabeli 67 Wskaźniki monitorowania 

Programu określono wartości docelowe poszczególnych wskaźników. 

15. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego                      

Projekt Programu powinien uwzględniać zapisy znajdujące                   

się w odpowiednich dokumentach ochrony powietrza                                 

i ochrony przed hałasem, dostępnych pod linkami: 

http://www,mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko /ochrona -powietrza/ 

Uwaga została uwzględniona w całości: W dziale 2.4. Założenie wyjściowe Programu - 

Ochrona Środowiska w dokumentach wyższego szczebla dodano następującą informację: 

„Ponadto, podczas opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
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w Warszawie,                       

23 marca 2017 r. 

http://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-przed -

halasem/. 

Grodziskiego, uwzględniono zapisy dokumentów ochrony powietrza i ochrony                        

przed hałasem, opracowanych na szczeblu wojewódzkim.” 

16. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska     

w  Warszawie, (pismo 

znak: WOOŚ-

III.410.174.2017.ARM)/ 

17 maja 2017 r. 

Zgodnie z projektem programu w ramach zadań realizowane będą 

działania termomodernizacyjne budynków istniejących.                    

Prace termomodernizacyjne mogą spowodować zniszczenia                   

siedlisk zwierząt, w tym podlegających ochronie gatunkowej.                   

Działania renowacyjne i modernizacyjne powinny uwzględniać 

inwentaryzacje ornitologiczne chiropterologiczne  

i entomologiczne. Nie tylko strychy, stropodachy czy otwory 

wentylacyjne, ale także niewielkie, kilkucentymetrowej średnicy 

otwory czy szczeliny w budynkach mogą świadczyć o obecności 

kryjówek wykorzystywanych przez zwierzęta, jako miejsca lęgowe 

czy schronienia. Może nastąpić sytuacja, że przeprowadzenie 

planowanych czynności będzie mogło być zrealizowane dopiero 

po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Projekt programu powinien 

zawierać regulacje wykluczające możliwość podejmowania 

działań naruszających przepisy odrębne dotyczące ochrony 

przyrody, w szczególności ochrony gatunkowej i w tym zakresie 

winien być uzupełniony. Taki sposób postepowania pozwoli 

praktycznie na wyeliminowanie ww. oddziaływań. 

Uwaga została uwzględniona w całości: do zadań polegających                                                   

na termomodernizacjach dodano fragment: z zachowaniem przepisów odrębnych,                             

w szczególności przepisów Ustawy o ochronie przyrody. 

 

17. 

Stowarzyszenie 

Otwarta Brama,  

ul. Szkolna 23, 96-321 

Osowiec/ 30 marca 

2017 r. 

Pkt 5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza. Zagadnienia 

horyzontalne – I Adaptacja do zmian klimatu – W niniejszym 

punkcie zapisano, iż wysiłki obejmujące dostosowanie do zmian 

klimatu powinny być podejmowane jednocześnie z działaniami 

ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych. Rozwiązaniem 

umożliwiającym adaptację do zmian klimatu będzie rozwój 

odnawialnych źródeł energii, które pozwolą zapewnić 

Uwagi nie uwzględniono: Starostwo Powiatowe nie jest Organem tworzącym                      

prawo miejscowe. 
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bezpieczeństwo cieplne i energetyczne. Powiat grodziski posiada 

m.in. warunki do rozwoju energii pozyskiwanej z wiatru. 

Wnosimy: Na chwile obecną rozwój elektrowni oraz 

mikroelektrowni wykorzystujących wiatr na terenie powiatu 

grodziskiego jest bardzo mocno ograniczony. Wynika to wprost                   

z obostrzeń, jakie narzuca prawo lokalne – zarówno na poziomie 

powiatu jak i gmin. W związku z powyższym niezbędne jest 

zapisanie w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Grodziskiego wytycznych celem których będzie umożliwienie 

posiadania na terenie powiatu pionowych siłowni wiatrowych                  

bez nadmiernych przeszkód. Przedmiotowe rozwiązanie jest 

znacząco korzystniejsze niż standardowe turbiny wiatrowe                   

m.in. ze względu na wyższą wydajność oraz mniejszą uciążliwość 

dla środowiska i ludzi. Przykład rozwiązania jest dostępny                      

na stronie internetowej www.proenergetyka.pl/pionowe-silownie-

wiatrowe. Tworzenie odpowiedniego otoczenia prawnego                   

oraz promocja wśród ludności alternatywnych źródeł energii może 

być alternatywa dla terenów przeznaczonych dziś w planach                   

pod zabudowę jednorodzinną. Nadmierna ilość terenów 

przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną powoduje                          

w rzeczywistości rozproszenie zabudowy i trudności w budowie 

koniecznej infrastruktury. Wykorzystanie terenu pod budowę 

alternatywnych źródeł energii będzie realną korzyścią finansową 

dla właścicieli terenów, którzy nie są w stanie sprzedać działek 

pod domy jednorodzinne. Powinny to być tereny oddalone                     

od miejsc koncentracji zabudowy mieszkaniowej, czyli tam,                        

gdzie nie ma szans na rozwój mieszkalnictwa, a rolnictwo jest już 
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nieopłacalne. Należy rozważyć również możliwość akceptacji 

budowy mikroelektrowni przydomowych opartych o rozwiązania 

pionowych siłowni wiatrowych ze względu na ich niewielki wpływ 

na otoczenie, tzn. m.in. bardzo niski poziom hałasu. 

18. 

Stowarzyszenie 

Otwarta Brama,  

ul. Szkolna 23, 96-321 

Osowiec/ 30 marca 

2017 r. 

Pkt. 5.2. Zagrożenie hałasem – Tabela 16 Wykaz dróg 

powiatowych – Droga nr. 1515 (Kopiska – Jaktorów – Maruna – 

Makówka) zakwalifikowana do klasa Z.  

Wnosimy: Droga powiatowa 1515W na odcinku  pomiędzy 

miejscowościami Maruna – Makówka, a także na ich obszarach 

nie spełnia warunków odpowiadających drodze klasy Z,                         

tzn. drogi zbiorczej. Zarówno pod względem szerokości pasów 

ruchu jak i szerokości poboczy. W związku z powyższym 

klasyfikacja drogi 1515 jako zbiorczej jest błędna. 

Uwagi nie uwzględniono:. W Programie Ochrony Środowiska opisano aktualny stan 

rzeczy. Obecnie droga powiatowa nr 1515 jest klasyfikowana do kategorii Z.                         

Program Ochrony Środowiska nie jest dokumentem, za pomocą którego dokonuje                       

się klasyfikacji dróg. 

19. 

Stowarzyszenie 

Otwarta Brama,  

ul. Szkolna 23, 96-321 

Osowiec/ 30 marca 

2017 r. 

Pkt 5.9. Zasoby przyrodnicze – Ryc. 25 Rozmieszczenie 

przestrzenne lasów powiatu grodziskiego – Na części graficznej 

rozmieszczenia przestrzennego lasów znajduje się oznaczenie 

lotniska wraz z nazwą miejscowości Baranów. 

Wnosimy: Oznaczenie lotniska w miejscowości Baranów                        

jest sprzeczne z pkt. 5.2 Zagrożenie hałasem, pkt hałas lotniczy, 

w którym zawarta została informacja o braku portów lotniczych               

na terenie powiatu grodziskiego. 

Uwagi nie uwzględniono: W przytoczonym fragmencie mowa jest o braku portów 

lotniczych. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie Prawo lotnicze (Dz. U.2016.605 t. j.), 

portem lotniczym jest lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do lotów handlowych,  

a więc obiekt w Baranowie nie jest portem lotniczym. Uwaga jest bezzasadna. 

20. 

Stowarzyszenie 

Otwarta Brama,  

ul. Szkolna 23, 96-321 

Osowiec/ 30 marca 

2017 r. 

Pkt 6.3 Cele systemowe – Tabela 64. – Cele, kierunki interwencji 

oraz zadania – Dla kierunku interwencji, zmniejszanie liczby 

ludności narażonej na ponadnormatywny poziom hałasu  

w obszarze interwencji zagrożenia hałasem nie została ujęta 

planowana „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń 

Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice; 

powiatów grodziskiego i żyrardowskiego, województwa 

Uwaga została uwzględniona w całości: zadanie ujęto również w obszarze interwencji; 

zagrożenie hałasem. 
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mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. – Radziejowice)”                    

jak to ma miejsce np. w kierunku interwencji Ograniczenie emisji 

ze źródeł komunikacyjnych w obszarze interwencji Ochrona 

klimatu i jakości powietrza. 

Wnosimy: Zgodnie z Decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 

polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 579 relacji 

Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – 

Radziejowice; powiatów grodziskiego  

i żyrardowskiego, województwa mazowieckiego / odc. Grodzisk 

Maz. – Radziejowice (pismo znak RLG 7624/9/2009/2010 z dnia 

21 czerwca 2010 r.) realizowane przedsięwzięcie będzie w trzech 

miejscach przecinać tereny zabudowane tj. od km ~41 + 178                  

do ~44 + 046 w m. Kałęczyn, Janinów, Mościska; od km ~45 + 

295 do km 45~ + 742 w m. Makówka oraz od km ~46 + 545        

do km ~47 + 170 w m. Kuklówka Zarzeczna.                                             

W związku z powyższym na odcinkach blisko 4 km 

rozbudowywana trasa 579 będzie bezpośrednio graniczyła                        

z istniejącymi zabudowaniami mieszkalnymi. Dlatego tez 

niezbędne jest wpisanie inwestycji do kategorii zagrożenia 

hałasem przedmiotowego Programu Ochrony Środowiska,                         

a co za tym idzie podczas projektowania i realizacji rozbudowy 

ww. drogi rozwiązania problemu ewentualnych uciążliwości hałasu 

wynikającego z funkcjonowania tej drogi dla mieszkańców 

okolicznych miejscowości. 

mailto:biuro@eko-projekt.com


Nazwa dokumentu: Umowa nr: Data: Rew. 

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRODZISKIEGO NA 

LATA  2017–2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021–2024 - 14.07.2017 r. 1 

Wnioskodawca/Inwestor Lokalizacja: Wykonawca dokumentacji: 

Starostwo Powiatu 

Grodziskiego 

Ul. Kościuszki 30,  

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

EKO-PROJEKT Sp. z o.o.  S. k. 

www.eko-projekt.com 

 

 

EKO-PROJEKT  DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA tel./fax (061) 677 51 65,   tel./fax (061) 639 40 41,    mobile: 600 914 508 

ul. Grochowska 19,  60-277 Poznań              biuro@eko-projekt.com    www.eko-projekt.com 

© 2017 Eko-Projekt Strona 17 z 27 

21. 

Stowarzyszenie 

Otwarta Brama,  

ul. Szkolna 23, 96-321 

Osowiec/ 30 marca 

2017 r. 

Pkt 6.3 Cele systemowe – Tabela 64. Cele, kierunki interwencji 

oraz zadania – Dla kierunku interwencji Minimalizowanie 

oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego w obszarze 

interwencji pola elektromagnetyczne wyszczególnione zostało 

zadanie pn. „Udział w postepowaniu administracyjnym w ramach  

wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                        

dla linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew”. 

Wnosimy: Biorąc pod uwagę informację zawartą w komunikacie 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z dnia 7 listopada          

2016 r. o powrocie do etapu wyboru trasy linii 400 kV                     

Kozienice – Ołtarzew, a także z uwagi na fakt wszczęcia przez 

Sejmik Województwa mazowieckiego procedowania zmiany 

przebiegu linii oraz wyraźnego sprzeciwu władz gmin powiatu 

grodziskiego przez które planowany był przebieg linii wpisany                   

w Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego przygotowywanie się do udziału w postepowaniu 

administracyjnym w ramach wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla linii 400 kV Kozienice  - Ołtarzew wydaje            

się  być na dzień dzisiejszy bezpodstawne. Zadanie możliwe 

będzie do zaplanowania w chwili potwierdzenia przez  PSE S.A. 

chęci utrzymania przebiegu linii 400 kV w korytarzu zgodnym                    

z PZPWM, a także potwierdzenia przez Sejmik Województwa 

Mazowieckiego braku zmiany w samym PZPWM. W związku                     

z powyższym przedmiotowe zadanie polegające na udziale                        

w postepowaniu administracyjnym w ramach wydawania decyzji             

o środowiskowych uwarunkowaniach  dla linii 400 kV                       

Kozienice – Ołtarzew należy usunąć z Programu Ochrony 

Środowiska dla powiatu Grodziskiego. 

Uwaga została uwzględniona w całości: usunięto zadanie polegające na udziale                           

w postepowaniu  administracyjnym w ramach wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla linii 400 kV Kozienice –Ołtarzew. 
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22. 

Stowarzyszenie 

Otwarta Brama,  

ul. Szkolna 23, 96-321 

Osowiec/ 30 marca 

2017 r. 

6.3 Cele systemowe – Tabela 64. Cele, kierunki interwencji                  

oraz zadania - dla kierunku interwencji ochrona walorów                              

i  monitoring przyrody w obszarze interwencji, zasoby 

przyrodnicze określone zostało zadanie                                        

„Ochrona płazów, ich siedlisk oraz organizmów związanych                         

ze środowiskiem wodnym poprzez zmniejszanie małej retencji                          

na terenie gminy oraz propagowanie tworzenia niewielkich 

zbiorników wodnych i bagiennych na terenie lokalnych 

nieruchomości”. 

Wnosimy: Prosimy o umieszczenie w podmiocie odpowiedzialnym 

dla ww. zadania jako koordynatora organizacji pozarządowych. 

Obecnie wskazana jest jedynie gmina Jaktorów. Stowarzyszenie 

Otwarta Brama  prowadzi działania (na terenie gmin: Żabia Wola, 

Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice), które są całkowicie zbieżne 

z zakresem ww. zadania, a co za tym idzie wyraża 

zainteresowanie i chęć udziału w realizacji przedsięwzięcia. 

Stowarzyszenie Otwarta Brama prowadzi badania i posiada 

projekty dotyczące ww. tematu 

Uwaga została uwzględniona w całości: w przedmiotowym zadaniu dodano organizacje 

pozarządowe jako kolejny podmiot odpowiedzialny za jego realizację. 

23. 

Stowarzyszenie 

Otwarta Brama,  

ul. Szkolna 23, 96-321 

Osowiec/ 30 marca 

2017 r. 

Pkt. 6.3 Cele systemowe – Tabela 64. Cele, kierunki interwencji 

oraz zadania – Dla kierunku interwencji zachowanie                                

lub przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych                       

w obszarze interwencji zasoby przyrodnicze, określone zostało 

zadanie „Uwzględnienie potrzeb migracyjnych zwierząt                        

oraz ochrony lokalnych korytarzy ekologicznych                                    

przy opracowywaniu dokumentacji planistycznej”. 

Wnosimy: prosimy o umieszczenie w podmiocie odpowiedzialnym 

dla ww. zadania jako koordynatora organizacji pozarządowych. 

Obecnie wskazana jest jedynie gmina Jaktorów. Stowarzyszenie 

Uwaga została uwzględniona w całości: w przedmiotowym zadaniu dodano organizacje 

pozarządowe jako kolejny podmiot odpowiedzialny za jego realizację. 
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Otwarta Brama w ramach swoich zadań posiada projekt,                       

który jeszcze w bieżącym roku zostanie w odpowiedniej formie 

zaprezentowane Władzom powiatu. Zakres opracowania wpisuje 

się całkowicie w przedmiotowe zadanie, a dodatkowo 

Stowarzyszenie wyraża zainteresowanie i chęć udziału                               

w realizacji przedsięwzięcia. Projekty dotyczą nie tylko ciągów 

ekologicznych ale również wysp ekologicznych w strukturze 

zabudowy podmiejskiej. Jest to projekt utrzymania bogactwa 

biologicznego środowiska w bliskości siedzib ludzkich w postaci 

chronionych siedlisk ptaków i drobnych zwierząt występujących 

powszechnie w ogrodach takich jak np. jeże. 

24. 

Stowarzyszenie 

Otwarta Brama,  

ul. Szkolna 23, 96-321 

Osowiec/ 30 marca 

2017 r. 

Pkt 6.3. Cele systemowe – Tabela 64. Cele, kierunki interwencji 

oraz zadania – dla kierunku interwencji, działania edukacyjne 

wzmacniające świadomość mieszkańców o walorach 

przyrodniczych regionu w obszarze interwencji. Zasoby 

przyrodnicze określone zostało zadanie „Wykonanie ścieżki 

edukacyjnej w Miejskim Parku Leśnym”. 

Wnosimy: Prosimy o utworzenie dodatkowego, zbieżnego                          

z powyższym zadania dla wykonania ścieżki edukacyjnej                         

w „Dolinie Wężyka”. Stowarzyszenie Otwarta Brama w ramach 

swoich działań przygotowuje obecnie projekt, który jeszcze                       

w bieżącym roku zostanie w odpowiedniej formie zaprezentowany 

Władzom powiatu. Zakres opracowania jest również zbieżny                                       

z poprzednim punktem niniejszego wniosku. Stowarzyszenie 

Otwarta Brama pracuje nad projektem mającym na celu 

wypracowanie schematu trasowania ścieżek edukacyjnych, 

będących w sumie siecią połączeń  turystycznych, turystyki 

pieszej i rowerowej (weekendowej). Podstawą projektu są walory 

Uwaga nie uwzględniona: Na dzień złożenia uwag projekt przedmiotowego zadania nie 

został przedstawiony w Starostwie Powiatowym. Z uwagi na brak szczegółowych 

informacji dotyczących wnioskowanego zadania, aktualnie nie ma możliwości 

umieszczenia go w programie ochrony środowiska. 
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przyrodnicze oraz historyczny kontekst miejsc                                         

(np. ciąg młynów na rzece Pisi) 

25. 

Stowarzyszenie 

Otwarta Brama,  

ul. Szkolna 23, 96-321 

Osowiec/ 30 marca 

2017 r. 

Pkt 7.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy – Tabela 65. 

Harmonogram realizacji zadań własnych krótkoterminowych                     

wraz z finansowaniem na lata 2017–2020.                                        

Obszar interwencji Zagrożenie hałasem 

Wnosimy: Jak wspomniano w jednym z wcześniejszych punktów 

planowana rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579  relacji Kazuń 

Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice 

na odcinku od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin: 

Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice; powiatów grodziskiego  

i żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk 

Maz – Radziejowice) będzie miała bezpośredni wpływ                            

na zagrożenie hałasem dla mieszkających przy niej ludzi.                       

Zatem niezbędnym jest dodanie tej inwestycji do katalogu zadań                        

z określeniem jednostki odpowiedzialnej za pokrycie kosztów. 

Uwaga została uwzględniona w całości: zadanie ujęto również w obszarze interwencji: 

Zagrożenie hałasem wraz z określeniem informacji nt. kosztów realizacji zadania. 

26. 

Stowarzyszenie 

Otwarta Brama,  

ul. Szkolna 23, 96-321 

Osowiec/ 30 marca 

2017 r. 

Pkt 7.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy – Tabela 66. 

Harmonogram realizacji zadań koordynowanych 

krótkoterminowych wraz z ich finansowaniem za lata 2017–2020. 

Obszary interwencji Ochrona klimatu i jakości powietrza oraz 

Zagrożenie hałasem. Wnosimy: 

Dla ww. obszarów interwencji niezbędne zdaje się dodanie 

zadania polegającego na modernizacji drogi powiatowej                         

1515 w ciągu miejscowości Maruna – Makówka. Jak wykazano                               

w punkcie drugim niniejszego wniosku wskazana droga                           

nie spełnia standardów w ramach których jest eksploatowana 

(drogi publicznej klasy Z). Dodatkowo wzdłuż drogi powstają 

szybko nowe zabudowania mieszkalne, a dopuszczony ruch 

Uwaga nie uwzględniona: Obecnie nie istnieją plany modernizacji przedmiotowej drogi. 

Zadanie może zostać zaplanowane na przyszłe lata i zostać ujęte                                                   

w aktualizacji programu. 
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samochodów ciężarowych bez ograniczenia tonażowego                          

już doprowadził do całkowitego zdewastowania nawierzchni                              

i bez przerwy jest uciążliwością i zagrożeniem dla pobliskiej 

ludności oraz zwierząt. 

27. 

Stowarzyszenie 

Otwarta Brama,  

ul. Szkolna 23, 96-321 

Osowiec/ 30 marca 

2017 r. 

Pkt 7.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy – Tabela 66. 

Harmonogram realizacji zadań koordynowanych 

krótkoterminowych wraz z ich finansowaniem za lata 2017 – 2020 

– Zadanie „Udział w postepowaniu administracyjnym w ramach 

wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                            

dla linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew” w ramach obszaru 

interwencji pola elektromagnetyczne. 

Wnosimy: Zgodnie z poprzednim punktem niniejszego wniosku 

dotyczącym linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew udział                                         

w postepowaniu administracyjnym w ramach wydawania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii wydaje                                  

się być na dzień dzisiejszy bezpodstawne. 

Uwaga została uwzględniona w całości: usunięto zadanie polegające na udziale  

w postepowaniu  administracyjnym w ramach wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla linii 400 kV Kozienice –Ołtarzew. 

28. 

Sz. P. Paweł Kądziela 

ul. Wiśniowa 20,  

96-321 Żabia Wola/ 

22.05.2017r. 

Składam wniosek o uwzględnienie w Programie Ochrony 

Środowiska dla powiatu grodziskiego na lata 2017-2020                            

z perspektywą na lata 2021-2024 zagrożenia związanego                         

z hałasem przemysłowym. Proszę aby w przygotowywanym 

opracowaniu w punkcie 5.2. dołączyć aspekt zagrożenia hałasem 

przemysłowym, który występuje w miejscowości Żabia Wola  

w rejonie ulicy Wiśniowej. Uciążliwość  spowodowana jest pracą 

firmy Greenyard Logistics Poland Sp. z o. o.                              

(poprzednia nazwa: Univeg Logistic Poland Sp. z o. o.). 

Uwaga uwzględniona częściowo: Punkt 5.2. Zagrożenie hałasem,                                     

uzupełniono o następujący fragment: 

„Hałas przemysłowy 

Zagrożenie hałasem przemysłowym obejmuje swoim zasięgiem przede wszystkim 

obszary, które bezpośrednio sąsiadują z obiektem, na terenie którego występują 

przekroczenia poziomu dźwięku. W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony 

środowiska, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, występuje ponadnormatywny 

hałas, odpowiedni organ wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.” 

Nie odniesiono się do przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu dla wymienionego        

we wniosku podmiotu, ze względu na toczące się postępowanie odwoławcze. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie złożonych uwag 

 

28. 

Sz. P. Krzysztof Jarosz 

Radny Gminy 

Jaktorów/ 31.03.2017r.  

Wnoszę o : wykreślenie wszystkich informacji                                            

o „linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew” z tego dokumentu. 

Uwaga została uwzględniona w całości: z programu ochrony środowiska usunięto 

zapisy dotyczące linii 400kv Kozienice – Ołtarzew. 

 

29. 

Sz. P. Krzysztof Jarosz 

Radny Gminy 

Jaktorów/ 

 31.03.2017r. 

Wnoszę o: ponowne przeprowadzenie konsultacji społecznych 

tego Programu, a wcześniej właściwe powiadomienie 

mieszkańców gminy Jaktorów i pozostałych zainteresowanych 

mieszkańców gmin: Grodzisk Maz. i Żabia Wola o terminie                           

i miejscu na składanie uwag i wniosków, 

Uwaga została uwzględniona częściowo: zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 t. j.)  informacja                         

o projekcie programu została udostępnieniona  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

organu właściwego w sprawie (zgodnie z  art. 25 pkt 1 ust. 7 w/w ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko, powiatowe programy ochrony środowiska 

umieszczane są w BIP przez Starostę, natomiast przez wójta, burmistrza czy prezydenta 

miasta są udostępniane gminne programy ochrony środowiska.) Uwaga jest bezzasadna. 

Należy jednak nadmienić, że ze względu na zmiany naniesione w programie ochrony 

środowiska po uwzględnieniu uwag Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, program 

został udostępniony do ponownych konsultacji społecznych. 
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