Podsumowanie uwag i wniosków
z konsultacji społecznych
projektu
„Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Wielkopolskiego
na lata 2016-2022 wraz z planem
inwestycyjnym”

Ustawa 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 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w art. 46 pkt 2 nakłada obowiązek
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów, m.in. planów
w dziedzinie gospodarki odpadami na organy odpowiedzialne.
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy, do przyjętego dokumentu załącza się pisemne
podsumowanie 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:
1) Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
2) Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
3) Zgłoszone uwagi i wnioski;
4) Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone;
5) Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu.
Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1987 z późn. zm.) – w przypadku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
planu gospodarki odpadami na środowisko podsumowanie, o którym mowa w 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, a w przypadku odstąpienia od jej przeprowadzenia - uzasadnienie, o którym
mowa w art. 42 pkt 2 tej ustawy, stanowi załącznik do planu.
W związku z powyższym do „Planu gospodarki odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z Planem inwestycyjnym” dołącza się niniejsze
podsumowanie.
Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych
rozwiązań alternatywnych
Działania zaproponowane w projekcie WPGO 2022 zostały dobrane w celu zapewnienia
odpowiedniego gospodarowania odpadami na terenie objętym systemem gospodarki
odpadami województwa wielkopolskiego z uwzględnieniem konieczności unikania lub
ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. W toku szczegółowych uzgodnień
takich jak np. ocena oddziaływania na środowisko może dojść do odstąpienia od pierwotnie
zakładanych rozwiązań oraz przyjęcia rozwiązań alternatywnych. W takim przypadku
ewentualne rozwiązania alternatywne dla działań zaproponowanych w projekcie WPGO
2016-2022 mogą polegać na wariantowym rozwiązaniu:
 organizacyjnym – zmiana sposobu zarządzania obiektami oraz działaniami
związanymi
z gospodarką odpadami,
 lokalizacyjnym – zmiana lokalizacji zaplanowanych inwestycji na korzystniejsze
z punktu widzenia ich oddziaływania na środowisko,
 inwestycyjnym – zastosowanie alternatywnych sposobów prowadzenia inwestycji
poprzez wdrażanie innych wariantów konstrukcyjnych i technologicznych.
Alternatywnym rozwiązaniem dla zadań określonych w Planie może być zastosowanie
tzw. „wariantu zerowego” polegającego na zaniechaniu realizacji inwestycji.

Wybór wariantu określonego w Planie stanowi kontynuację już stworzonego systemu
gospodarki odpadami w województwie wielkopolskim oraz pozwoli na osiągnięcie celów
dotyczących gospodarki odpadami, zarówno zawartych w WPGO 2022 jak i KPGO 2022.
Prognoza oddziaływania na środowisko
W myśl art. 51 ust. 1 Zarząd Województwa Wielkopolskiego sporządził Prognozę
oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2016-2022” wraz z Planem inwestycyjnym. Zakres prognozy został
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo znak:
WOO-III.411.583.2015.PW.1 z dnia 29.12.2015 r.) oraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym
(pismo znak: GIS-HŚ-NS-4311-064/EN/15 z dnia 18.11.2015 r.). Głównym celem
opracowania Prognozy jest określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą
wystąpić w wyniku Realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla województwa
wielkopolskiego na lata 2016 – 2022. Przedmiotowy Plan uwzględnia ustalenia zawarte
w Prognozie, a w szczególności takie działania z zakresu gospodarowania odpadami, które
podjęte w ramach rozwiązań proponowanych w dokumencie powinny przynieść zdecydowaną
poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Zarówno określone kierunki działań, jak i same
zadania są skonstruowane i dobrane w ten sposób, aby ich potencjalne negatywne
oddziaływanie na środowisko było zminimalizowane.
Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 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
Projekt „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Planu został pozytywnie
zaopiniowany
przez
Głównego
Inspektora
Sanitarnego,
pismem
znak:
GIS-HŚ-NS-4311-064/EN/15/16 z dnia 6.10.2016 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu, pismem znak: WOO-III.410.714.2016.AM.1 z dnia 28.10.2016 r.
Załącznik nr 1
Informacja w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione
uwagi i wnioski wniesione przez społeczeństwo w ramach przeprowadzonej strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2016-2022” wraz z Planem inwestycyjnym.
Załącznik nr 2
Informacja w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione
opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 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, tj. opinie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w ramach
przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Planu
gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022” wraz z Planem
inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko.

