Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/511/2010 r.
Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 listopada 2010 r.

PODSUMOWANIE
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubaczów na lata
2009 – 2018 zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu
 Podstawa prawna
Podsumowanie sporządzono na podstawie 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. 2008 Nr 199
poz. 1227).
Zgodnie z art. 46 pkt. 2 w/w ustawy projekty polityk, strategii, planów lub programów
wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.

 Ustalenia oraz opinie właściwych organów
Zakres opracowania „Prognozy Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Lubaczów na lata 2009 - 2018” został sporządzony zgodnie
z wymaganiami art. 51 ust. 2 i art. 52 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 2008 Nr 199 poz. 1227) oraz ustaleniami
dokonanymi z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie (pismo nr
SNZ.465-107/09 z dnia 11.12.2009 r.) i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Rzeszowie (pismo RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-54/09/ad z dnia 06.01.2010 r.), w których
określono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko.

 Wnioski z prognozy oddziaływania na środowisko
Celem wykonania Prognozy było określenie, analiza i ocena ewentualnych skutków
środowiskowych związanych z wdraŜaniem projektu LPR oraz jego wpływu na poszczególne
komponenty środowiska, a takŜe czy w naleŜyty sposób został uwzględniony w ocenianym
dokumencie interes środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zdrowie i Ŝycie ludzi.
Ponadto jednym z głównych celów tego opracowania było przedstawienie rozwiązań

mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań, mogących być
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, jak równieŜ ocena potencjalnych zmian
środowiska w przypadku braku realizacji celów zawartych w projekcie.
Przeprowadzona analiza wykazała, Ŝe obszary rewitalizowane i przewidywane w
ramach projektu działania, oddziaływać będą pozytywnie, bądź neutralnie na analizowane
aspekty. Tylko w pojedynczych przypadkach na etapie realizacji dostrzega się moŜliwość
wystąpienia skutków środowiskowych. Realizacja projektu w głównej mierze wpłynie
pozytywnie na:
• lokalny krajobraz, ze względu na poprawę wizerunku Gminy,
• klimat i powietrze, ze względu na realizację zadań tzw. proekologicznych (np.
zastąpienie opalania tradycyjnego gazowym),
• ludzi i turystów, ze względu na realizacje działań z sektora społecznego,
• dobra materialne, ze względu na wyposaŜenie Gminy w wiele elementów będących
dobrem materialnym,
• zabytki, ze względu na poprawę ich stanu technicznego i wizerunku.
Skutki środowiskowe pojawią się na etapie realizacji poszczególnych zadań,
oddziaływanie to jednakŜe będzie krótkotrwałe i odwracalne. Negatywne oddziaływania,
związane głównie z emisją gazów i pyłów do atmosfery oraz emisją hałasu, będą miały
charakter krótkotrwały, chwilowy i nie wpłyną w znaczący sposób na pogorszenie się stanu
środowiska. W pojedynczych przypadkach zmiany w środowisku będą trwałe na przykład
zanik bioróŜnorodności w miejscach budowy nowych obiektów budowlanych. Oddziaływania
te mogą być znacznie ograniczone poprzez wykonanie prawidłowo projektu, trzymanie się
harmonogramu robót i przestrzeganie podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa i
jakości robót budowlanych.
Brak realizacji załoŜeń Programu przyniosłoby wiele skutków negatywnych, do
których zaliczyć moŜna:
• Pogorszenie lokalnego krajobrazu Gminy.
• Degradacja zabytkowych obiektów lub zatrzymanie się w najlepszym przypadku na
aktualnym poziomie.
• Zwiększenie emisji do atmosfery.
• Pogorszenie się jakości gleb oraz wód gruntowych i powierzchniowych.
• Zwiększenie się poziomu hałasu w Gminie.
• Zmniejszenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.
Mając na uwadze potrzebę minimalizacji negatywnych oddziaływań niektórych
przedsięwzięć i wynikających z nich projektów inwestycyjnych przedstawiono najwaŜniejsze
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propozycje zapobiegania, łagodzenia i kompensacji negatywnego wpływu na środowisko,
który moŜe być wywołany ich realizacją. W ramach Programu powstaną obiekty, które zajmą
wolne tereny i przyczynią się w miejscach ich lokalizacji do zaniku powierzchni biologicznie
czynnej. W ramach kompensacji planuje się urządzenie zieleni wokół, a takŜe nasadzenie
roślin oraz drzewostanu.
RozwaŜając opcje alternatywne przestawiono rozwiązania wariantowe do działań
zaproponowanych w Programie, którymi są: zmiana kolejności działań wynikająca z
nakładania się prac bądź teŜ z zachwiania harmonogramu, wybór innych materiałów
budowlanych, bardziej ekologicznych.
Podsumowując moŜna stwierdzić, iŜ LPR dla gminy Lubaczów jest Programem
o charakterze prospołecznym i prośrodowiskowym - zarówno w kontekście oddziaływań
bezpośrednich, jak i pośrednich i nie wpłynie negatywnie na Ŝaden z elementów środowiska.

 Wyniki postępowania dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
Z uwagi na charakter zadań przewidzianych do realizacji w ramach LPR Gminy
Lubaczów, nie stwierdzono występowania oddziaływań transgranicznych, w
związku z czym nie przeprowadzono takiego postępowania.

 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu
Metodą analizy skutków realizacji projektu LPR będzie głównie monitoring.
Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubaczów będzie
skoncentrowany głównie na kontroli realizacji projektów inwestycyjnych, będzie on
prowadzony w dwóch zakresach:
• rzeczowym – będzie mieć za zadanie dostarczyć dane i informacje na temat
aktualnego stanu wdraŜania LPR oraz przyczynić się do przeprowadzenia oceny jego
wykonania na dany moment badawczy. Zakres rzeczowy monitoringu będzie
prowadzony w dwóch kategoriach i dotyczyć będzie wskaźników produktu i
wskaźników rezultatu.
• finansowym – będą go obrazować dane finansowe realizacji projektów, które będą
podstawą do stwierdzenia czy postęp finansowy we wdraŜaniu LPR jest osiągnięty na
poziomie zakładanym.
Jednostką nadrzędną, koordynującą postęp prac oraz realizację załoŜonych celów
będzie Wójt Gminy przy pomocy Instytucji Zarządzającej dla Gminy Lubaczów, którą będzie
Referat Rozwoju i Promocji Gminy.
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Do wskaźników produktu w Programie zaliczono: liczbę projektów promujących
przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii oraz liczbę projektów oferujących
usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu mniejszości
narodowych ludzi młodych. Do wskaźników rezultatu zaliczono: powierzchnię odnowionych
budynków, powierzchnię zagospodarowanych obszarów, liczbę firm załoŜonych na obszarach
odnowionych oraz liczbę miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych.

 Udział społeczeństwa
Wójt gminy Lubaczów obwieszczeniem z dnia 8 października 2010 r. poinformował
społeczeństwo o przystąpieniu do przeprowadzania procedury strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy
Lubaczów,

dla

którego

sporządzono

prognozę

oddziaływania

na

środowisko.

W obwieszczeniu widnieje informacja o moŜliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy
tj.: projektem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubaczów na lata
2010-2018”, prognozą oddziaływania na środowisko oraz stanowiskami Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul.
Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 21 oraz o moŜliwości składania uwag i wniosków do
w/w opracowań. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Lubaczów, oraz umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Lubaczów oraz zamieszczone w gazecie „Super Nowości” na str. 21 dnia 21
października b.r. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 12 listopada 2010 r. nie wpłynęły ze
strony społeczeństwa Ŝadne uwagi i wnioski.

 Opiniowanie
Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Lubaczów na lata 2010 - 2018”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został, zgodnie z art. 54 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,
zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo
RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-23/2/10/SD

z

dnia

23.09.2010

r.)

oraz

Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie (pismo SNZ.4610-99/10 z dnia
27.09.2010 r.). Stanowiska organów zawierały pozytywną opinię, bez uwag w odniesieniu do
projektów przedstawionych dokumentów.
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Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu
strategicznej oceny oddziaływania projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla
Gminy Lubaczów na lata 2010-2018”

Na podstawie art. 42 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 (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227) do przyjętego
dokumentu załącza się niniejsze Uzasadnienie.
Wójt Gminy Lubaczów obwieszczeniem z dnia 8 października 2010 r. poinformował
społeczeństwo o przystąpieniu do przeprowadzania procedury strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy
Lubaczów, dla którego sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko. Z dokumentacją
sprawy (Lokalnym Programem Rewitalizacji dla gminy Lubaczów, Prognozą oddziaływania
na środowisko dla lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Lubaczów, stanowiskiem
Regionalnego

Dyrektora

Ochrony

Środowiska

oraz

Podkarpackiego

Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego) istniała moŜliwość zapoznania się oraz wnoszenia
uwag i wniosków.
Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów,
oraz umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Lubaczów oraz zamieszczone w gazecie „Super Nowości” na str. 21 dnia 21 października b.r.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 12 listopada 2010 r. nie wpłynęły ze strony
społeczeństwa Ŝadne uwagi i wnioski.
W związku z tym, iŜ w wyznaczonym terminie udziału społeczeństwa do
udostępnionych dokumentów nie wpłynęły Ŝadne uwagi i wnioski, w przyjętym dokumencie
pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubaczów na lata 2010-2018”, nie
wprowadza się Ŝadnych zmian w tym zakresie.
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