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Odpowiadając na pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Lublin z dnia 30.10.2020 r. (wpłynęło 30.10.2019 r.) z wnioskiem, na podstawie art. 
47 w powiązaniu z art. 48 ust. 1 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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), o uzgodnienie 
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023  
z perspektywą do roku 2027, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie 
uprzejmie informuję, że: 

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 
47 ustawy ooś jest wymagane także w przypadku projektu dokumentu, innego niż 
wymieniony w art. 46 ust. 1 oraz w przypadku projektu zmiany takiego dokumentu, jeżeli  
w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt 
stwierdzi, że realizacja postanowień danego dokumentu albo jego zmiany może 
spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. 

Natomiast zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy ooś odstąpienie od przeprowadzenia sooś 
może dotyczyć projektów dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy ooś. 

Po przeanalizowaniu projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 
2020-2023 z perspektywą do roku 2027 stwierdzono, że nie zalicza się on do dokumentów 
wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś, tj. koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, planu zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju, 
wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, ani do dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt. 2 tj. 
polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywany lub przyjmowany przez 
organy administracji, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 



Zatem w odniesieniu do projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na 
lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 należy przeanalizować potrzebę 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 47 
ustawy ooś. 

Nadrzędnym celem Programu jest zrównoważony rozwój miasta Lublin ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów 
przyrodniczych. Na podstawie zdefiniowanych zagrożeń i problemów wyznaczono 
jedenaście obszarów interwencji, tj. klimat i powietrze, zagrożenie hałasem, pola 
elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, racjonalna gospodarka wodno – ściekowa, 
racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż, prawidłowe użytkowanie 
powierzchni ziemi, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym 
zanieczyszczenie wizualne, sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest, zasoby przyrodnicze, w tym degradacja krajobrazu, zagrożenie 
poważnymi awariami, w obrębie których wskazano kierunki interwencji oraz zadania 
przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 dla miasta Lublin. 

Część zadań zaplanowanych do realizacji ma charakter organizacyjny, informacyjny 
oraz edukacyjny. Natomiast do zadań o charakterze inwestycyjnym można zaliczyć m.in. 
remonty, przebudowę i budowę dróg, budowę i remonty chodników, placów i miejsc 
postojowych, przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami 
transportu, utworzenie Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej, rozbudowę efektywnego systemu 
ciepłowniczego, sieci gazowej, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowa SRP 
Wrotków i SRP II, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, budowę 
niskoemisyjnego budynku Lubelskiego Centrum Edukacji i Eksperymentu, budowę instalacji 
fotowoltaicznej 2MW, wykorzystanie ciepła systemowego do produkcji chłodu w budynku 
przy ul. Puławskiej 28, budowę układu akumulacji ciepła oraz bloku energetycznego 
zasilanego biomasą w Elektrociepłowni Lublin Wrotków, budowa bloku energetycznego 
zasilanego biomasą MEGATEM EC, rozbudowa instalacji RIPOK o składowisko odpadów 
komunalnych w Rokitnie (III niecka), budowa trzech punktów PSZOK, rekultywacja II niecki 
składowiska w Rokitnie.  

Część z tych zadań może stanowić przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać 
na środowisko. W załączonym uzasadnieniu do wniosku stwierdzono, że zadania 
przewidziane do realizacji w Programie ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-
2023 z perspektywą do roku 2027 zostały ujęte w dokumentach strategicznych szczebla 
lokalnego, w tym w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin, w Założeniach do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 
2019-2033, w Programie ochrony środowiska przed hałasem miasta Lublin, w Programie 
usuwania azbestu dla Miasta Lublin oraz w Planie adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin 
do roku 2030. Niemniej jednak, jak wynika z tabel 55, 56 i 57 część zadań, w ramach których 
będą realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, nie 
została dotychczas uwzględniona w innym dokumencie, dla którego została przeprowadzona 
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, która wykazałaby brak możliwości 
wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko. Dotyczy to m.in. zadań 
polegających na budowie budynku niskoemisyjnego, budowie Lubelskiej Kolei 
Aglomeracyjnej, przebudowie/rozbudowie dróg wojewódzkich, budowie dróg wraz  
z kanalizacją, przebudowie sieci gazowej i SRP, budowie i przebudowie sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowie RIPOK w Rokitnie i rekultywacji II niecki.  

W uzasadnieniu do wniosku odniesiono się przede wszystkim do potencjalnych 
skutków środowiskowych wynikających z realizacji zadań polegających na rozbudowie sieci 



kanalizacyjnej, wodociągowej, modernizacji nawierzchni dróg, budowie ścieżek rowerowych  
i termomodernizacji budynków. Na podstawie przedłożonych dokumentów nie można 
wykluczyć możliwości wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na poszczególne 
elementy środowiska w wyniku realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w POŚ 
miasta Lublin, w tym na formy ochrony przyrody występujące na terenie miasta Lublin.  

W granicach Lublina występują liczne formy ochrony przyrody, tj. fragment 
Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, rezerwat Stasin, fragment obszaru 
Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka oraz pomniki przyrody. Należy zweryfikować wykaz 
planowanych do utworzenia obszarów chronionych. W POŚ wymieniono jedynie dwa 
zespoły przyrodniczo – krajobrazowe: Uroczysko Krężnickie oraz Dolina Jakubowicka. 
Natomiast w studium uikzp miasta Lublin wskazano więcej projektowanych form ochrony 
przyrody. Należy zweryfikować ustalenia POŚ w powyższym zakresie.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy załączonych dokumentów, biorąc pod uwagę 
uwarunkowania, o których mowa w art. 49 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze 
zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie uzgadnia, na podstawie art. 47 
ustawy ooś, potrzebę przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 
2020-2023 z perspektywą do roku 2027. 
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