UZASADNIENIE
sporządzone zgodnie z art. 42 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
do przyjętego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2020 – 2023
z perspektywą do roku 2027.
Podstawę prawną do opracowania programu ochrony środowiska stanowi art. 17 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 17 ust. 4 w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony
środowiska, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym
w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
Do opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2020 –
2023 z perspektywą do roku 2027 przystąpiono w 2020 r., w związku z powyższym Program obejmuje
działania, których realizację rozpoczęto w 2020 roku. W dniu 24 listopada 2020 r. Rada Miasta
w Zielonej Górze Uchwałą Nr XXXIII.577.2020 przyjęła dokument pn. Program Ochrony Środowiska
dla miasta Zielona Góra na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027, zwany dalej Programem.
Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko do przyjętego dokumentu dołącza się uzasadnienie zawierające
informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie w/w Programu oraz o tym, w jaki
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone
w związku z udziałem społeczeństwa.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w dniu 14 lipca 2020 r.
wystąpiono do Zarządu Województwa Lubuskiego – organu wykonawczego

województwa

o zaopiniowanie projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2020 – 2023
z perspektywą do roku 2027. Uwagi, wniesione pismem (znak: DŚ.II.7011.3.2020) z dnia 24 lipca
2020 r. do przedłożonego projektu Programu, zostały uwzględnione. W związku z powyższym,
pismem z dnia 7 września 2020 r. zwrócono się ponownie do Zarządu Województwa Lubuskiego
o zaopiniowanie projektu Programu. Uchwałą Nr 134/1814/20 z dnia 22 września 2020 r. Zarząd
Województwa Lubuskiego pozytywnie zaopiniował projekt Programu Ochrony Środowiska dla miasta
Zielona Góra na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027.
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.2 i ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.
814 z późn. zm.) funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje prezydent
miasta. W związku z powyższym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,
projekt Programu został również pozytywnie zaopiniowany przez organ wykonawczy powiatu
Zarządzeniem nr 729.2020 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 6 sierpnia 2020 r.
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Ponadto uzyskano również zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na
lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027: pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp. znak WZŚ.411.99.2020.DT z dnia 29 lipca 2020 r. oraz pismem Lubuskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. znak: NZ.9022.272.2020.AK
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zgodnie z art. 30 i w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko. Prezydent Miasta Zielona Góra zapewnił mieszkańcom
udział w tworzeniu tego opracowania poprzez poddanie go konsultacjom społecznym.
W dniu 16 lipca 2020 roku zawiadomiono o przystąpieniu do opracowania i rozpoczęciu
konsultacji społecznych dla projektu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla miasta Zielone Góra na
lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027” oraz o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w siedzibie Urzędu Miasta Zielona
Góra, w Biurze Ochrony Środowiska, ul. gen. J. Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra, pok. 106,
w godzinach pracy Urzędu. Ogłoszenie ukazane zostało w BIP oraz w prasie lokalnej, a także zostało
wywieszone na tablicy Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22.
Uwagi i wnioski do projektu Programu można było składać do dnia 14 sierpnia 2020 roku,
w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
ochronasrodowiska@um.zielona-gora.pl.
We wskazanym terminie drogą elektroniczną wpłynęły uwagi od mieszkańca miasta. Wszystkie
przekazane uwagi zostały poddane merytorycznej analizie i rozpatrzone pod względem możliwości ich
uwzględnienia w ostatecznej wersji dokumentu. Zgłoszone we wskazanym terminie uwagi oraz
informacje w jakim zakresie zostały uwzględnione zestawiono w tabeli w załączniku nr 1 do
niniejszego uzasadnienia.
Uzyskane stanowiska, opinie organów oraz zgłoszone uwagi wykorzystano przy konstruowaniu
ostatecznej wersji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2020 – 2023
z perspektywą do roku 2027.
Wobec powyższego projekt Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2020
– 2023 z perspektywą do roku 2027 został przedstawiony na sesji Rady Miasta Zielona Góra, która
uchwałą nr XXXIII.577.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. przyjęła przedstawiony dokument.
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Załącznik nr 1 do Uzasadnienia
Tabela: Uwagi, wnioski oraz informacje w jakim zakresie zostały uwzględnione
Lp.

Uwaga lub wniosek

1

2

1

1. Uzupełnienie tytułu kierunku interwencji GW3
str 168
Obszar interwencji – IV Gospodarowanie wodami Kierunek interwencji – GW 3
Jest:
„Poprawa stanu jakościowego i ilościowego wód powierzchniowych” Propozycja zmiany:
„Poprawa stanu jakościowego i ilościowego wód powierzchniowych i podziemnych”
Uzasadnienie:
Zadania zaplanowane w ramach tej interwencji wpływają także na ochronę zasobów wód
podziemnych.
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2. Dodanie nowego zadania
str 168
Obszar interwencji – IV Gospodarowanie wodami
Kierunek interwencji – GW 3
Zadania:
Propozycja dodania nowego zadania 3.4. Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na
obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap II, polegającego na: mikroretencji, zatrzymywaniu
wody w miejscu opadu, odprowadzaniu wód przede wszystkim na tereny parkowe, zieleńce,
leśne i inne tereny zielone w celu naturalnego, maksymalnego podlewania terenów zielonych
w okresie opadów i dzięki temu lepszego zaopatrzenia roślinności (w tym drzew) na czas
posuchy.
Uzasadnienie:
Działanie korzystnie będzie wpływać na stan roślinności w mieście i może przyczynić się do
zatrzymania postępującego obumierania drzew w wyniku stresu wodnego wywołanego suszą
glebową. Zatrzymanie lokalne wody poprawi także miejski mikroklimat. Z uzyskanych
informacji (interpelacje i zapytania radnych do Prezydenta Miasta, wywiady medialne
dyrektora ZWiK) wynika, że takie działanie jest planowane. Programy krajowe wspierające
działania na rzecz zatrzymania wody umożliwiają pozyskiwanie zewnętrznych środków
finansowych. Działanie wpisuje się w inne programy miejskie – Plan Adaptacji do Zmian
Klimatu i aktualizowany obecnie Program Rewitalizacji.

Sposób
rozstrzygnięcia
3

Komentarz
4

UWZGLĘDNIONO

Uzupełniono tytuł kierunku interwencji GW3 wg. proponowanej
zmiany tj. „Poprawa stanu jakościowego i ilościowego wód
powierzchniowych i podziemnych”

NIE
UWZGLĘDNIONO

Zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na
obszarze Aglomeracji Zielona Góra - etap II", jest dopiero w
opracowaniu, na etapie przygotowywania projektów i analiz, które
posłużą do ewentualnego złożenia wniosku o dofinansowanie tego
projektu z funduszy unijnych najprawdopodobniej w 2021 r.
Jednakże należy mieć na względzie, że w przypadku realizacji
takiego zadania, informacje znajda się w Raporcie z Programu
ochrony środowiska, który zgodnie z ustawą Prawo ochrony
środowiska sporządzany jest co 2 lata.

Lp.

Uwaga lub wniosek

1

2

3

3. Przeniesienie zadania pomiędzy obszarami interwencji
str 169
Obszar interwencji – V Gospodarka wodno – ściekowa
Kierunek interwencji – GWS.2. Rozwój i dostosowanie instalacji i urządzeń służących
zrównoważonej i racjonalnej gospodarce ściekowej dla potrzeb ludności i przemysłu
Zadania – GWS.2.1. Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze
Aglomeracji Zielona Góra – etap I – 12 zadań inwestycyjnych
Propozycja przeniesienia tego zadania z Obszaru interwencji V do Obszaru interwencji IV –
Gospodarowanie wodami.
Uzasadnienie:
Wody opadowe zostały wykreślone w 2017 r. z definicji ścieków, w ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 2 pkt 8), za sprawą przepisów
nowego Prawa wodnego.
Celem zadania GWS.2.1. jest odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta do zbiorników
retencyjnych powierzchniowych i podziemnych z rozsączeniem wody do gruntu, a więc
zasileniem lokalnych zasobów wody zgromadzonej w gruncie i wód podziemnych.
Zadanie to jest więc bardziej właściwe dla Obszaru interwencji IV i kierunku interwencji
GW.3. Poprawa stanu jakościowego i ilościowego wód powierzchniowych (i podziemnych –
po poprawce zaproponowanej w pkt 1) oraz nie powinno być kwalifikowane do kierunku
interwencji z zakresu gospodarki ściekowej (GWS.2).
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4. Rozszerzenie zapisu, skonkretyzowanie obszarów i obiektów, które powinny zostać
objęte ochroną
str 175
Obszar interwencji – IX Zasoby przyrodnicze
Kierunek interwencji – ZP.1. Ochrona krajobrazu, różnorodności biologicznej i funkcji
ekosystemów
Zadania – ZP.1.4. Obejmowanie ochroną prawną nowych obszarów i obiektów szczególnie
cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.
Propozycja skonkretyzowania co najmniej o tereny wykazane w inwentaryzacji „Cenne
obszary przyrodnicze na terenie miasta Zielona Góra” Jerzak L., Greinert A., Reda P., Mleczak
M., Maciantowicz M., Najbar B., Bocheński M., Czechowski P., Cichocki J., Ważna A.,
Dziubek M. 2010. Maszynopis, opracowanie wykonane na zlecenie miasta Zielona Góra,
WNB UZ.

Sposób
rozstrzygnięcia
3

Komentarz
4

UWZGLĘDNIONO

Przeniesiono zadanie „GWS.2.1. Uporządkowanie gospodarki
wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I
– 12 zadań inwestycyjnych” pomiędzy obszarami interwencji z
Obszaru interwencji
V Gospodarka wodno – ściekowa do Obszaru interwencji IV –
Gospodarowanie wodami

NIE
UWZGLĘDNIONO

Działania dotyczące objęcia ochroną prawną konkretnych obszarów
może być zrealizowane w ramach zadania ujętego już w projekcie
Programu ochrony środowiska na lata 2020-2023: ZP.1.4
Obejmowanie ochroną prawną nowych obszarów i obiektów
szczególnie cennych pod względem przyrodniczym i
krajobrazowym, jednakże każdorazowo wniosek o objęcie tworu
przyrody, miejsca, ekosystemu czy fragmentu krajobrazu ochroną
prawną poprzez uznanie jej za formę ochrony przyrody, zgodnie z
ustawą o ochronie przyrody, wymaga dodatkowej i dogłębnej
analizy pod względem przyrodniczym i prawnym, stąd każdy
wniosek jest traktowany indywidualnie w ramach odrębnej
procedury o ustanowienie nowej formy ochrony przyrody.

Lp.

Uwaga lub wniosek

1

2

Sposób
rozstrzygnięcia
3

Komentarz
4

Tereny wymienione w ekspertyzie (w granicach miasta sprzed połączenia w 2015r):
•
Dolina Gęśnika – łęgi i grądy; zalecona forma ochrony: zespół przyrodniczokrajobrazowy
•
Dolina Łączy – łęgi; zalecona forma ochrony: użytek ekologiczny
•
Dolina Dłubni Zachodniej – zalecona forma ochrony: użytek ekologiczny
•
Dolina Dłubni Wschodniej – zalecona forma ochrony: użytek ekologiczny
•
Dolina Pustelnika – zalecona forma ochrony: użytek ekologiczny
•
Staw Jędrzychowski – zalecona forma ochrony: użytek ekologiczny
•
Park Poetów i okolice – zalecona forma ochrony: zespół przyrodniczo-krajobrazowy
•
Lasy przy Cmentarzu Komunalnym – zalecona forma ochrony: zespół przyrodniczokrajobrazowy
•
Las łęgowy i łąki pomiędzy Osiedlem Mazurskim a Starym Kisielinem – ostatnia
waloryzacja przyrodnicza (Rosadziński, Pilichowski, Dziubek, Zalewski) została wykonana w
bieżącym roku i wraz z wnioskiem o utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
„Źródliska Gęśnika” złożona została 3 lipca 2020 r w Urzędzie Miasta.
•
Wzgórza Piastowskie – zalecona forma ochrony: zespół przyrodniczo-krajobrazowy
•
Łąki przy Os. Śląskim – zalecona forma ochrony: użytek ekologiczny; w wyniku
braku objęcia ochroną w dużej części zostały zurbanizowane co spowodowało degradację
siedlisk m.in. dwóch gatunków storczyków ówcześnie stwierdzonych w okolicach obecnej ul.
Sopockiej
•
Tańczący Bór – zalecona forma ochrony: powierzchniowy pomnik przyrody
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5. Połączenie i rozszerzenie zadań
str 175
Obszar interwencji – IX Zasoby przyrodnicze
Kierunek interwencji – ZP.1. Ochrona krajobrazu, różnorodności biologicznej i funkcji
ekosystemów
Zadania – ZP.1.6. Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i
pobliskich Śląskiego, Pomorskiego
Propozycja połączenia z wnioskiem o utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
„Źródliska Gęśnika”.
Uzasadnienie: Oba tereny pokrywają się częściowo. Pokrywają się również cele – ochrona
terenu leśnego przed zabudową, ochrona wartości przyrodniczych, udostępnienie
mieszkańcom, stworzenie miejsc odpoczynku i ścieżek rekreacyjnych.

NIE
UWZGLĘDNIONO

Zadanie - ZP.1.6 Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla
osiedla Mazurskiego i pobliskich Śląskiego, Pomorskiego zostało
już ujęte w projekcie Programu ochrony środowiska i jest to
działanie o charakterze inwestycyjnym, natomiast wniosek o
ustanowienie nowej formy ochrony przyrody - zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego "Źródliska Gęśnika" jest na etapie
analizy w odrębnej procedurze, stąd na obecnym etapie nie jest
możliwe dopisanie tego zadania. Ustanowienie ewentualnego
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wpisuje się jednak w ramy
zadania ujętego już w projekcie Programu ochrony środowiska na
lata 2020-2023: ZP.1.4 Obejmowanie ochroną prawną nowych
obszarów i obiektów szczególnie cennych pod względem
przyrodniczym i krajobrazowym.

