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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA :  
 

- ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko 
 
- opinii i uzgodnień organu ochrony środowiska oraz organu, o którym mowa w art. 

45 ustawy Prawo ochrony środowiska 
 

- wyników udziału społeczeństwa, o którym mowa w art. 43 ust. 2, a w przypadku 
przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko - równieŜ wyników konsultacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 

 
- informacji o metodach i częstotliwości przeprowadzania analizy realizacji 

postanowień dokumentu. 
 

DLA PROJEKTU  
 

Planu gospodarki odpadami dla miasta Jelenia 
Góra na prawach powiatu na lata 2008 – 2012    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelenia Góra, październik 2008  
 
 



Zgodnie z artykułem 44 ust. 2  ustawy Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 
150, z  pózn.  zm.), informuję o sposobie wykorzystania:  
 
 1) ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko: 
 

Zgodnie z art. 41, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska sporządzona została  
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki odpadami dla miasta Jelenia 
Góra na prawach powiatu na lata 2008-2012. Zakres i stopień szczegółowości informacji 
wymaganych  w prognozie uzgodniony został z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim– znak 
SR.III.RS.6617-2/2/08 z dnia 7 stycznia 2008r.  oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym we Wrocławiu – pismem znak ZNS –621-1693/JL/07/08 z dnia 14 stycznia 2008r. 
Prognoza zawiera opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę 
podstawowych cech środowiska przyrodniczego w rejonie opracowania. Zostały przeanalizowane 
równieŜ moŜliwe skutki środowiskowe, które potencjalnie moŜe powodować realizacja ustaleń 
Planu. Następnie przeprowadzono analizę zgodności ustaleń projektu planu z celami 
ekologicznymi wyraŜonymi w komplementarnych dokumentach, a takŜe w kontekście zasad 
zrównowaŜonego rozwoju ustalonych na bazie obowiązujących przepisów. 
W prognozie wykazano, Ŝe realizowanie gospodarki odpadami według przyjętego planu oznacza 
poprawę stanu środowiska. System gospodarki odpadami zawarty w rozpatrywanym Planie 
będzie stymulował działania, które przyczynią się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania 
gospodarki odpadami na środowisko i do prawidłowego postępowania z odpadami w zakresie ich 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Natomiast, zaniechanie wdroŜenia Planu 
spowoduje dalsze pogarszanie się stanu środowiska pogłębiając istniejące juŜ niekorzystne 
oddziaływania. 
W związku z powyŜszym stwierdzono, Ŝe nie ma konieczności wnoszenia zmian do projekty 
Planu.  
 
2) opinii i uzgodnień organu ochrony środowiska oraz organu, o którym mowa w art. 45 

ustawy Prawo ochrony środowiska: 
 

Projekt przedmiotowego opracowania zgodnie z wymaganiami ustawowymi (ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska) został przekazany do zaopiniowania przez określone prawem instytucje i organy 
tj. do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego we Wrocławiu oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Uzyskano stanowiska i opinie od: 

• Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu – pismo znak  nr 
ZNS-60-498-1/JL/08 z dnia 22 września 2008r. z zastrzeŜeniem Ŝe wdraŜanie 
planowanych zasad gospodarki odpadami musi być prowadzone równolegle z systemem 
edukacyjnym mieszkańców poprzez przygotowanie programów edukacji ekologicznej. 
Takie zadanie zostało wprowadzone do Programu ochrony środowiska dla miasta Jelenia 
Góra; 

• Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pismem z dnia 16 czerwca, 
znak NM-XV/34/2008 wydał pozytywną opinię odnośnie przedmiotowego dokumentu 
bez uwag; 



• Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie przesłał opinii dotyczącej projektu Planu w 
terminie 2 miesięcy, jednak zgodnie z art. 14, ust. 8 ustawy o odpadach -  nieudzielenie 
opinii w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania projektu dokumentu uznaje się za opinię 
pozytywną.  

 
 3) wyników udziału społeczeństwa, o którym mowa w art. 43 ust. 2, a w przypadku 

przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko - równieŜ wyników konsultacji, o których mowa w art. 63 ust. 2; 

 
Projekt Planu konsultowano z Komisją Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Jeleniej Góry.  
W wyniku prac Komisji w harmonogramie i sposobie finansowania realizacji zadań zwiększono 
kwotę przeznaczoną na prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami z 
160 tyś. zł na 300 tyś. zł. Poprawiono ponadto drobne błędy pisarskie,  zwroty i wyraŜenia które 
nie miały wpływu na zmianę złoŜeń Planu.  
Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska  
zapewniono moŜliwość udziału społeczeństwa przed przyjęciem Planu. Nie wniesione zostały 
zastrzeŜenia ani uwag do przedmiotowego dokumentu.   
Nie przeprowadzano postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
 
4) informacji o metodach i częstotliwości przeprowadzania analizy realizacji postanowień 

dokumentu. 
 
Art. 14 ust. 12b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r., Nr. 39, poz. 251, 
z późn. zm.) przewiduje, Ŝe monitoring realizacji tego dokumentu będzie prowadzony co dwa 
lata. Wnioski z przeprowadzonego monitoringu posłuŜą jako podstawa kolejnych aktualizacji 
Planu. Zakres prowadzonego monitoringu będzie obejmował zarówno stopień zaawansowania 
konkretnych zadań, jak równieŜ określenie najistotniejszych wskaźników określonych w 
projekcie dokumentu.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 


