
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr XXXVI/265/2021  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE  

z dnia 16 grudnia 2021 r 
 

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko Programu Ochrony Środowiska  

dla Miasta i Gminy Sochocin na lata 2021-2024  

z perspektywą do roku 2028 

wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa 

w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę 

i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone 

w związku z udziałem społeczeństwa
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1. Podstawa prawna opracowania 

Podstawą prawną opracowania Podsumowania strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 

Sochocin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 jest ustawa z dnia 3 

października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. 

Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.). 

Obowiązek sporządzenia niniejszego dokumentu wynika z ww. ustawy 

i obejmuje:  

 uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ustawy, zawierające 

informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki 

sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, 

 podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, zawierające 

uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do 

rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, 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 ustawy, 

 zgłoszone uwagi i wnioski,  

 wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania 

na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, 

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania 

monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. 

2. Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko 

Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta i Gminy Sochocin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028  

(dalej Prognozy) było konieczne ze względu na fakt, iż niektóre z zadań ujętych 

w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sochocin na lata 2021-2024  
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z perspektywą do roku 2028 (dalej Programie) znajdują się w katalogu przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Prognoza zawiera informacje dotyczące uwarunkowań środowiskowych terenu 

miasta i gminy Sochocin oraz informacje o przewidywanych oddziaływaniach na 

środowisko w wyniku realizacji zadań ujętych w Programie. 

Podsumowując przeprowadzoną analizę oddziaływań stwierdzono, że nie 

przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko zadań ujętych 

w Programie. Możliwe oddziaływania mające miejsce podczas realizacji zadań mogą 

mieć charakter miejscowy i krótkotrwały, niepowodujący zaburzenia równowagi  

w środowisku. 

3. Opiniowanie przez właściwe organy 

Zakres i stopień szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sochocin na lata 2021-2024 z perspektywą do 

roku 2028  wynika z art. 51 ust. 2 ww. ustawy i został uzgodniony z: 

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo  

z dnia 04.10.2021 r., znak: WOOŚ-III.411.255.2021.JD), 

 Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie (pismo z dnia 

29.07.2021 r., znak: ZS.7040.297.2021.BS). 

Ponadto po pozyskaniu zakresu Prognozy do Programu, projekt Programu z 

Prognozą został również pozytywnie zaopiniowany przez:  

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo z dnia 

06.12.2021 r., znak: WOOŚ-III.410.628.2021.JD), 

 Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (znak: 

ZS.7040.378.2021.BS), 

 Zarząd Powiatu Płońskiego (uchwała nr 825/2021 z dnia 14.09.2021 r.). 
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4. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób 

zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku 

z udziałem społeczeństwa 

Na podstawie art. 39 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, przeprowadzone zostało opiniowanie 

społeczne projektów Programu i Prognozy. 

W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia 

o rozpoczęciu procesu opiniowania społecznego przedmiotowych dokumentów, nie 

wniesiono uwag i wniosków do projektów Programu i Prognozy. 

5. Informacja o przewidywanym oddziaływaniu 

transgranicznym 

Program nie przewiduje realizacji zadań, które miałyby oddziaływanie 

transgraniczne. 

6. Metody i częstotliwość przeprowadzania monitoringu 

skutków realizacji postanowień dokumentu 

Aby realizacja zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska przebiegała 

zgodnie z założonym harmonogramem, niezbędne jest prowadzenie monitoringu oraz 

ewaluacji ich wykonania. 

Celem monitoringu jest ocena realizacji wskazanych w Programie zadań, w tym: 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów, 

 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich 

wykonaniem, 

 analizę przyczyn rozbieżności. 

Monitoring skutków realizacji zadań będzie prowadzony w oparciu o wskaźniki 

obrazujące zmianę stanu środowiska na terenie gminy (tabela nr 10 w Programie) oraz 
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dane dotyczące stanu realizacji zadań ujętych w Programie. Jeżeli w wyniku analizy 

okaże się, że istnieją rozbieżności pomiędzy stopniem realizacji Programu, a jego 

założeniami, zostaną podjęte czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn 

rozbieżności oraz określenie działań korygujących.  

7. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu 

do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych 

Z uwagi na fakt, że dla realizacji zadań ujętych w Programie nie przewiduje się 

znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, nieuzasadnione jest 

proponowanie działań alternatywnych. 


