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Wydziału Ochrony Środowiska  Urząd Miasta Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 
20-109 Lublin 

 
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, w związku  
z pismem RDOŚ w Lublinie znak: WOOŚ.410.197.2020.MH z dnia 6.11.2020 r., w którym 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie uzgodnił potrzebę przeprowadzenia 
sooś dla projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 oraz  
w nawiązaniu do art. 53 ust. 2 ustawy ooś mówiącym, że właściwy organ, uzgadniając 
potrzebę przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu 
do projektu, o którym mowa w art. 47 ust. 1, uzgadnia równocześnie zakres  
i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie uprzejmie informuje, że prognoza 
powinna zawierać, określać, analizować i oceniać oraz przedstawiać zagadnienia 
zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy, z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 52 
tej ustawy. 

 W szczególności prognoza powinna: 
- określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska dotyczące 

obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), występujących na terenie miasta Lublin; 

 
- zidentyfikować i ocenić przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko 

wynikające z planowanych obszarów interwencji oraz zadań, w tym na różnorodność 
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, 
zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi 
elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 
  



W prognozie szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę oddziaływania na środowisko 
zadań o charakterze inwestycyjnym wskazanych w poszczególnych obszarach interwencji, 
które zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym 
także na obszary chronione oraz spójność sieci Natura 2000. 
 

- przedstawić podsumowanie ocen cząstkowych dla poszczególnych elementów 
środowiska przyrodniczego oraz obszarów chronionych. 

 
Ponadto należy przeanalizować i ocenić wpływ realizacji ustaleń projektu Programu 

ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 na zmiany klimatyczne oraz 
różnorodność biologiczną. Jednocześnie należy rozważyć czy przewidywane zmiany 
warunków klimatycznych i środowiskowych będą miały wpływ na realizację projektowanego 
dokumentu. W prognozie należy przeanalizować czy ustalenia projektu Programu ochrony 
środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 uwzględniają cele i kierunki adaptacji do 
zmian klimatu, o których mowa w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 opracowanym 
przez Ministerstwo Środowiska. W opracowaniu powyższych zagadnień pomocny może być 
poradnik opublikowany przez Komisję Europejską pt. „Poradnik dotyczący uwzględniania 
problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko” zamieszczony na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska.  

W prognozie oddziaływania na środowisko należy przedstawić rozwiązania mające 
na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. 

 
Zgodnie z art. 52 ww. ustawy informacje zawarte w prognozie oddziaływania na 

środowisko powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod 
oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego 
dokumentu. 
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