PODSUMOWANIE
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
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego opracowując „Strategię Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na
lata 2011-2018” (dalej Strategia) przystąpił do przeprowadzenia postępowania strategicznej
oceny oddziaływania. Została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko. W jej
ramach, wykonano analizę wariantów, a następnie przeprowadzono ocenę wariantu
najbardziej korzystnego dla środowiska w odniesieniu do:
• oddziaływania na środowisko
• wpływu na standardy jakościowe
• ochronę zasobów
W prognozie odniesiono się do:
• wariantu „0” – wariant zakładający pozostawienie obecnego stanu i zaniechanie
realizacji celów i działań opisanych w Strategii
• wariant I – wariant odnosi się do zaproponowanych celów i działań opisanych
w Strategii
• wariant II – wariant korzystny dla środowiska, obejmujący wprowadzenie
niezbędnych korekt do zaproponowanych w Strategii celów i działań
W analizowanym projekcie Strategii zaproponowano szereg działań i przedsięwzięć,
realizowanych w ramach Wariantu I, odnosząc się do wyboru rozwiązań korzystnych dla
środowiska (Wariant II) na etapie analizy ich bezpośredniego przygotowania i realizacji.
W wyniku przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania, projekt Strategii został
zweryfikowany pod kątem:
1. zapisów opracowanej prognozy oddziaływania
Organ przyjął do realizacji zaproponowane rekomendacje w celu osiągnięcia wariantu
najbardziej korzystnego dla środowiska, zgodnie z zapisami prognozy oddziaływania na
środowisko.
2. opinii właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58, tj.: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gdańsku
Organy pozytywnie zaopiniowały projekt Strategii wraz z opracowaną prognozą,
a przedstawione uwagi zostały uwzględnione w zapisach Prognozy.
1. zgłoszonych uwag i wniosków w ramach zapewnionego udziału społeczeństwa
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
W trakcie konsultacji społecznych wpłynęły dwa stanowiska z uwagami i komentarzami do
ww. dokumentów:
a) pismo z dnia 16.08.2011 r. (data wpływu 24.08.2011 r.) podpisane przez 8 osób
mieszkających na Osiedlu Wschód w Pruszczu Gdańskim,
b) pismo z dnia 23.08.2011 r. (data wpływu 24.08.2011 r.) podpisane przez 1 osobę –
Radną Rady Miasta Pruszcz Gdański.
Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Organ
opracowujący projekt dokumentu po przeprowadzeniu szczegółowej analizy
przedstawionych uwag i opinii, z których 11 uwzględnił, zaś 3 nie uwzględnił ze względu
na brak ich powiązań z celami i działaniami zapisanymi w projekcie Strategii.

Ad. a)
1) uwaga odnosząca się do realizowanej budowy obwodnicy Pruszcza Gdańskiego.
Z pewnością ruch samochodowy wiąŜe się z określonym oddziaływaniem na środowisko
i zdrowie ludzi. Wpływ ten był szczegółowo analizowany w ramach przeprowadzonej
oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem stosownych decyzji zezwalających
na rozpoczęcie inwestycji. Dokument ten był poddany szerokim konsultacjom społecznym
oraz opiniowany przez upowaŜnione w tym zakresie organy. Przeprowadzona ocena
wpływu na środowisko wskazała, Ŝe inwestycja ta moŜe być realizowana, a Inwestor
wprowadził szereg działań ograniczających oddziaływanie przyszłego ruchu pojazdów na
środowisko i mieszkańców Pruszcza. Obecnie inwestycja jest realizowana, zgodna jest teŜ
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański, który
równieŜ na etapie uchwalania podlegał zarówno konsultacjom, jak i badaniu
potencjalnego oddziaływania na środowisko.
W związku z powyŜszym zarówno Strategia, jak i prognoza nie odnoszą się do analizy
oddziaływania istniejącej juŜ inwestycji, ale wskazują uwarunkowania i cele związane
z rozwojem systemu komunikacji miasta.
Uwaga nieuwzględniona.
2) uwagi odnoszące się do budowy tunelu pod torami Radunicy i podjęcia inicjatywy
dotyczącej budowy drogi z Osiedla Wschód w kierunku Cieplewa.
Przesłane uwagi nie odnoszą się do zapisów Strategii i Prognozy, lecz wykorzystują
jedynie zawarte tam sformułowania do osiągnięcia załoŜonych celów przez autorów
pisma.
Uwaga nieuwzględniona.
3) uwagi odnoszące się do innych inwestycji komunikacyjnych w Pruszczu Gdańskim.
Przesłane uwagi nie odnoszą się do zapisów Strategii i Prognozy, lecz wykorzystują
jedynie zawarte tam sformułowania do osiągnięcia załoŜonych celów przez autorów
pisma.
Uwaga nieuwzględniona.
Ad. b)
1) str. 29 – uwaga porządkowo-redakcyjna – uwzględniono;
2) str. 33 – uwaga porządkowo-redakcyjna – uwzględniono;
3) str. 50 – uwaga porządkowo-redakcyjna – uwzględniono;
4) str. 53 – uwaga porządkowo-redakcyjna – uwzględniono;
5) str. 65 – propozycja alternatywnego zapisu rozwiązań układu komunikacyjnego
w obrębie Faktorii i ulic: Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej oraz Zastawnej –
uwzględniono;
6) str. 73 – uwaga porządkowo-redakcyjna – uwzględniono;
7) str. 87 – uwaga porządkowo-redakcyjna – uwzględniono;
8) str. 106 – propozycja nowego działania inwestycyjnego w zakresie systemu
komunikacyjnego w granicach miasta – uwzględniono;
9) str. 109 – propozycja nowego działania inwestycyjnego w zakresie gospodarki wodnościekowej – uwzględniono;
10) str. 110 – propozycja nowego działania inwestycyjnego w zakresie systemu
komunikacyjnego w granicach miasta –konsekwencja przyjęcia uwagi nr 8 –
uwzględniono;
11) str. 111 - uwaga doprecyzująca – uwzględniono.
Organ opracowujący Strategię rozwaŜył równieŜ propozycje dotyczące metod i częstotliwości
przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu, przedstawione

w opracowanej prognozie. Zdefiniowane w prognozie wskaźniki, mogą stanowić źródło
monitorowania i oceny osiągnięcia poszczególnych celów Strategii. Są one komplementarne
w odniesieniu do zdefiniowanych w Strategii wskaźników.
Organ prowadząc realizację załoŜonych w Strategii działań i zadań, będzie prowadził ich
monitoring, zgodnie z zaproponowanymi w prognozie wskaźnikami.

