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Prezydent Miasta  
   Białegostoku 
 

DSR.II.0201-3/10 

 

PODSUMOWANIE  

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta 

Białegostoku na lata 2011-2020 plus wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  

na środowisko - art. 55, ust. 3 (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).  

 

Podstawę przystąpienia do prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta 

Białegostoku na lata 2011-2020 plus stanowi Uchwała Nr XLVI/578/09 Rady Miejskiej 

Białegostoku z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 

Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. 

 

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus został 

zaakceptowany Zarządzeniem Nr 3666/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 

sierpnia 2010 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 3279/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z 

dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu dokumentu pt. Strategia Rozwoju 

Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. 

 

Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu (Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na 

lata 2011-2020 plus) w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych 

 

Przedmiotowa Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju Miasta 

Białegostoku o deklaratywnym charakterze określającym, co powinno być zrealizowane 

dla podniesienia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Białegostoku. 

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus opracowana została w celu 

określenia głównych kierunków działań w najbliższej dekadzie. W tym celu wyodrębniono 

pięć głównych obszarów problemowych: 

1. zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i transportu; 

2. infrastruktury społecznej i kapitału ludzkiego; 

3. rozwoju gospodarczego; 

4. kultury, sportu i turystyki; 

5. metropolitalnego 
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w obrębie których określone zostały cele strategiczne, priorytety oraz kierunki działań. 

 

W dokumencie przeanalizowane zostały warianty strategiczne:  

• strategii zachowawczej i pasywnej, która będzie dążyła do przeciwdziałania 

zagrożeniom i eliminacji słabości, 

• strategii aktywnej opierającej się na wykorzystywaniu nowych szans i mocnych stron w 

dążeniu do istotnej poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej.  

 

W analizowanym dokumencie założono, iż przyjęta zostanie aktywna strategia rozwoju 

oparta na mocnych stronach i szansach. Zgodnie z zapisami prognozy oddziaływania na 

środowisko sporządzonej na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-

2020 plus wybrany do realizacji wariant przyczyni się do poprawy środowiska 

przyrodniczego.  

 

Oprócz powyższego w Prognozie oddziaływania na środowisko dla Strategii 

przeanalizowano wariant odnoszący się do braku realizacji założeń Strategii. Zgodnie  

z analizą wariant ten uznano za negatywny dla środowiska.  

 

W jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

 

Do opracowanej Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus 

przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie  

z ustawą 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 (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zm.), w ramach której sporządzona 

została Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku 

na lata 2011-2020 plus.  

 

Zgodnie z zapisami Prognozy wpływ na środowisko będzie miała jedynie realizacja 

przedsięwzięć inwestycyjnych, które opierać się będą w większości na prowadzeniu prac 

budowlanych. Zakłada się, iż okres prowadzenia prac budowlanych będzie oddziaływać na 

rośliny, ludzi, zwierzęta, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat 

akustyczny, zabytki, dobra materialne. Zaobserwować będzie można wówczas 

następujące zależności: 

• emisja zanieczyszczeń, zapylenie, hałas, wibracje wpływają bezpośrednio na powietrze 

i klimat, pośrednio czynniki te zanieczyszczają powierzchnię ziemi, gleby i wody 

powierzchniowe, hałas i wibracje wpływa na człowieka i świat zwierzęcy, 
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• wykopy, zajęcie gleb i gruntów oraz zmiany struktury i składu gruntu oddziaływują na 

powierzchnię ziemi i glebę, a co za tym idzie wpływają na zmianę pokrycia powierzchni 

ziemi, na florę i faunę oraz krajobraz, 

• zanieczyszczenie i zmiany poziomu wód bezpośrednio oddziaływują na wody 

powierzchniowe i podziemne, a pośrednio mają tez wpływ na wilgotność  

i właściwości filtracyjne gleby, plonowanie roślin, zdrowie ludzi, 

• jakość powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, hałas  

i wibracje oraz zmiany krajobrazu poprzez wpływ na florę i faunę wpływa również na 

zdrowie człowieka. 

 

Oddziaływania przewidywane są przede wszystkim na etapie prowadzenia prac 

budowlanych, co będzie miało charakter przejściowy. W konsekwencji realizacja 

założonych celów w analizowanym dokumencie przyczyni się do poprawy warunków 

środowiskowych w Białymstoku.   

 

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 udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zm.) 

 

Zgodnie z art. 57 i 58 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 (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zm.) 

właściwymi organami w sprawach opiniowania w ramach strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko są: 

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku,  

• Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku.  

 

W dniu 08 marca 2010 r. Prezydent Miasta Białegostoku wystąpił do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku (pismo znak: DSR.II.0201-3/10) o określenie 

zakresu zagadnień oraz stopnia szczegółowości informacji, a także uzgodnienie 

pozostałych wymagań, jakie powinny zostać uwzględnione i ocenione w prognozie 

oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 

plus  

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z dnia 18 

marca 2010 r. (pismo znak: RDOŚ-20-WOOŚ-I-7041-1-9/10/JK) uzgodnił następujący zakres 

i stopień szczegółowości informacji wymaganych w przedmiotowej prognozie: 
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• informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

• informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

• propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

• informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

• istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumenty, 

• stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

• istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

• cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w 

jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 

dokumentu, 

• przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko a w szczególności 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, 

• rozwiązania mające na celu Zapobieganie, Ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru (zawierające w szczególności ustalenia w zakresie: 

ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony powietrza atmosferycznego 

przed zanieczyszczeniami, ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, 

ochrony standardów zamieszkania, gospodarki odpadami), 

• rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 

z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonywania oceny prowadzonej do tego 

wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, 

• streszczenie w języku niespecjalistycznym. 
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Projekt prognozy powinien odnosić się m.in. do: 

• typologii przewidywanych do realizacji zamierzeń i długofalowych celów rozwoju, 

• prognozy krajowej strategii rozwoju regionalnego, z którą powinien być zgodny, 

• wnioski z analizy „potrzeb transportowych, dostępności przestrzeni oraz mobilności w 

kontekście możliwości wywierania presji na środowisko. 

 

Dodatkowo stwierdził (zgodnie z obowiązującym prawem), że informacje zawarte  

w prognozie powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod 

oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego 

dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów 

dokumentów z nim powiązanych. Prognoza powinna również uwzględniać informacje 

zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzanych dla innych, przyjętych 

już dokumentów, powiązanych z projektem analizowanego dokumentu. Przy sporządzaniu 

prognozy oddziaływania na środowisko należy zachować układ chronologiczny zawarty  

w art. 51 ust 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko. 

Zalecenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska zostały w całości uwzględnione  

w Prognozie oddziaływania na środowisko.  

 

W dniu 08 marca 2010 roku Prezydenta Miasta Białegostoku wystąpił do Podlaskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (pismo znak: 

DSR.II.0201-3/10) o określenie zakresu zagadnień oraz stopnia szczegółowości informacji, 

a także uzgodnienie pozostałych wymagań, jakie powinny zostać uwzględnione i ocenione 

w prognozie oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na 

lata 2011-2020 plus. 

 W odpowiedzi Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 16 

marca 2010 r. (znak: NZ.4151/36/10) nakazał przedłożyć propozycję zakresu 

przedmiotowej prognozy oraz określić główne kierunki rozwoju miasta. Po przedłożeniu w 

dniu 23 marca 2010 r. przez Prezydenta Miasta Białegostoku propozycji zakresu 

merytorycznego prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta 

Białegostoku na lata 2011-2020 plus oraz określeniu głównych kierunków rozwoju Miasta, 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgodnił proponowany zakres i 

stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 

dla Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus (uzgodnienie  

Nr 19/NZ/2010 z dnia 30.03.2010 r.). 

 

W dniu 29 czerwca 2010 r. Prezydent Miasta Białegostoku wystąpił z wnioskiem do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Podlaskiego Państwowego 
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Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta 

Białegostoku na lata 2011-2020 plus wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 14 lipca 2010 r. (znak:  

RDOŚ-20-WOOŚ-I-7041-1-9/10JK) oraz Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

pismem z dnia 06 lipca 2010 r. (znak: NZ.4151/128/10) pozytywnie zaopiniowali projekt 

Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko. 

 

W jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

zgłoszone uwagi i wnioski 

 

W dniu 29 czerwca 2010 r. zostało wydane przez Prezydenta Miasta Białegostoku 

Obwieszczenie (znak: DSR.II.0201-3/10) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011–2020 plus wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko oraz o możliwości wnoszenia uwag i wniosków do ww. 

dokumentów.  

Niniejsze obwieszczenie było dostępne na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Białymstoku w terminie od 30 czerwca 2010 r. do 23 lipca 2010 r. oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku 

www.bip.um.bialystok.pl w terminie od 30 czerwca 2010 r. do 23 lipca 2010 r. Ponadto 

ww. obwieszczenie ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 01 lipca 2010 r.  

Uwagi i wnioski można było składać w terminie do 23 lipca 2010 r.  

 

Do Urzędu Miejskiego wniesione zostały następujące uwagi do projektu Strategii Rozwoju 

Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus: 

L.p. Wnoszący uwagi i wnioski 
Zgłoszone uwagi 

i wnioski 

1 

Rodzice  
i Pracownicy Zespołu Szkół Nr 
16 w Białymstoku 
(reprezentowani przez osoby: 
Katarzyna Dojlida 
Kazimierz Boruch) 

Wniosek o dodanie do Strategii zapisu o treści 
„rozwiązanie problemu poprawy warunków nauki 
młodzieży niepełnosprawnej” 

2 
Kazimierza Boruch  
ul. Mickiewicza 30 m 6  
15-232 Białystok 

Wniosek o ujęcie w Strategii problemu poprawy 
warunków lokalowych młodzieży 
niepełnosprawnej 

3 
Tadeusz Linda  
Al. J. Piłsudskiego 32 m 33 
15-446 Białystok 

Wniosek dotyczący budowy krematorium zwłok 
ludzkich z lokalizacją na cmentarzu w Karakulach  
oraz budowy spalarni śmieci z lokalizacją w 
Hryniewiczach przy wysypisku miejskim. 
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L.p. Wnoszący uwagi i wnioski 
Zgłoszone uwagi 

i wnioski 

4 

Agnieszka Maszkowska, 
Małgorzata Grabowska-Snarska  
Stowarzyszenie Okolica 
st.okolica@gmail.com 

Wniosek dotyczący umieszczenia w Strategii 
konkretniejszego zapisu odnośnie kształtu 
postulowanego systemu gospodarowania 
odpadami z uwzględnieniem metod 
alternatywnych dla spalarni oraz wprowadzenia 
systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła, z 
podziałem odpadów na mokre i suche 

5 
Małgorzata Cudowska 
malcu@wp.pl 

Wniosek dotyczący przestrzennego 
zagospodarowania Miasta Białegostoku, odnośnie 
terenów ekstensywnej zabudowy drewnianej w 
szczególności w rejonie między ul. Wiejską, ul. 
Zwierzyniecką i halą sportową Politechniki 
Białostockiej 

6 Romuald 

Wniosek dotyczy następujących zagadnień: 
1. Przewidzieć w projekcie Strategii budowę w 
obrębie miasta dużego zbiornika wodnego.  
2. Zaplanować w projekcie Strategii zbudowanie 
w Białymstoku OGRODU ZOOLOGICZNEGO. 
3. W projekcie uwzględnić w systemie 
komunikacji miejskiej budowę sieci trolejbusów. 
4. Przewidzieć w projekcie budowę KSIĄŻNICY 
PODLASKIEJ. 
5. Z podmiejskiego Parku 3 Maja, utworzyć 
Białostocki Park Kultury i Wypoczynku. 
6. Przewidzieć miejsce dla cyrków i wesołych 
miasteczek 
7. Poprawić stan rzeki Białej. 
8. Przewidzieć budowę nowego cmentarza i 
krematorium. 
9. Uwzględnić budowę nowoczesnego domu 
opieki społecznej. 
10. Przewidzieć budowę stadionu pod kątem 
lekkiej atletyki i piłki nożnej.  
11. Nie odkładać budowy Ratusza Miejskiego. 
12. Budowa i utworzenie Wydawnictwa 
książkowego. 
13. Przewidzieć budowę Księgarni Podlaskiej.  
14. Uczynić Białystok miastem kwiatów i zieleni. 
15. Przewidzieć budowę nowych przedszkoli, 
16. Przewidzieć budowę Centralnego Bazaru. 
17. Uwzględnić potrzebę uzbrojenia terenów. 
18. Utworzyć w Białymstoku Operetkę. 
19. Wybudować Muzeum  Sztuki Użytkowej. 
20. Wybudować lotnisko regionalne koło 
Tykocina.  

7 

Rafał Kosno Prezes 
Stowarzyszenie Federacja 
Zielonych w Białymstoku 
fzbialystok@gmail.com 

Wniosek zawierający zbiór ogólnych informacji, 
uwag i polemik dotyczących zagadnień ochrony 
środowiska i ekologii na terenie miasta i w jego 
otoczeniu. 

 

Sposób rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków: 

 

1) Wnioski uwzględnione w całości zgłoszone przez:  
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• rodziców i pracowników Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku (reprezentowanych przez 

Kazimierza Boruch i Katarzynę Dojlida) dotyczący poprawy warunków nauki młodzieży 

niepełnosprawnej, 

• Kazimierza Boruch zam. w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 30 m 6, 15-232 Białystok, 

dotyczący ujęcia w Strategii problemu poprawy warunków lokalowych młodzieży 

niepełnosprawnej,  

 

2) Częściowo uwzględniono wniosek zgłoszony przez Agnieszkę Maszkowską i Małgorzatę 

Grabowską-Snarską (st.okolica@gmail.com) w zakresie dotyczącym systemu selektywnej 

zbiórki odpadów. Wnioskowana przez wnioskodawców kwestia zawiera się projekcie Strategii 

w Priorytecie A.3. ukierunkowanym na zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych 

i niezawodnych systemów infrastruktury technicznej, w kierunku działań A.3.3 zmierzającym 

do stworzenia kompleksowego, nowoczesnego systemu gospodarki odpadami z dużym 

udziałem selektywnej zbiórki odpadów i maksymalizacją efektu odzysku. 

 

3) Nie uwzględniono w całości wniosku wniesionego przez: 

• Małgorzatę Cudowską dotyczącego przestrzennego zagospodarowania Miasta 

Białegostoku, odnośnie terenów ekstensywnej zabudowy drewnianej, w szczególności w 

rejonie między ul. Wiejską, ul. Zwierzyniecką i halą sportową Politechniki Białostockiej. 

• Tadeusza Lindę zam. w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 32 m 33 dotyczącego 

budowy krematorium zwłok ludzkich z lokalizacją na cmentarzu w Karakulach oraz 

budowy spalarni śmieci z lokalizacją w Hryniewiczach przy wysypisku miejskim.  

 

Opracowywana Strategia jest najważniejszym dokumentem dotyczącym polityki rozwoju, 

prowadzonej na terenie Miasta, określającym cele strategiczne, priorytety i kierunki 

działań. Przedstawia długofalowy, deklaratywny, ogólny scenariusz rozwoju Miasta, 

określający docelową wizję rozwoju, misję, cele strategiczne i kierunki rozwoju  

społeczno-gospodarczego, których realizacja będzie przyczyniać się do lepszego 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, a tyra samym poprawy jakości ich życia. 

Strategia w systemie zarządzania Miasta pełni kluczową rolę jako nadrzędny plan 

postępowania i narzędzie zarządzania procesem rozwoju społeczno-gospodarczego. Z 

drugiej strony pełni rolę dokumentu informacyjnego i promocyjnego oraz narzędzie 

komunikowania siei współpracy władz Miasta ze społecznością. 

Jest dokumentem analizującym aspekty demograficzne, społeczne, gospodarcze i 

wewnętrzny potencjał na poziomie ogólnym, w oparciu o analizę SWOT, która służy 

rejestracji i klasyfikacji czynników warunkujących prognozowanie rozwoju organizacyjnego 

na podstawie wykorzystania szans w otoczeniu oraz minimalizowania bądź eliminowania 

występujących zagrożeń. 
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Strategia daje możliwość poznania kompleksowej koncepcji rozwoju. Pozwala poznać 

kierunki, jakimi podążać będą władze Miasta do osiągnięcia zakładanych celów. Wskazuje 

działania jakie powinny zostać podjęte aby zrealizować oczekiwane priorytety rozwoju 

oraz określa założenia, które wpisywać się będą w możliwość wspomagania inicjatyw 

środkami strukturalnymi Unii Europejskiej.  

W związku z powyższym w projekcie Strategii zgłoszone wnioski ze względu na ich 

szczegółowy charakter nie podlegają uwzględnieniu. 

 

4) Bez rozpatrzenia pozostawiono wniosek zgłoszony przez: 

• fzbialystok@gmail.com Rafała Kosno Prezesa Stowarzyszenia Federacja Zielonych w 

Białymstoku poprzez Internetową Platformę Konsultacji Społecznych dostępną na 

stronie internetowej www.bialystok.pl, w zakładce Strategia Rozwoju Miasta, 

• osobę podpisaną jako Romuald. 

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2010 r.  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 

2011-2020 plus" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został wyznaczony  

21-dniowy termin do wnoszenia uwag i wniosków przez zainteresowanych do dnia 23 lipca 

2010 r. (włącznie). Wniosek zgłoszony z adresu fzbialystok@gmail.pl przez Rafała Kosno 

Prezesa Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku dostarczony został w dniu 24 

lipca 2010 r. o godzinie 00:16. W związku z tym wniosek wpłynął po wyznaczonym terminie 

na składanie uwag i wniosków, tj. po dniu 23 lipca 2010 r. i zgodnie z art. 41 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. 

Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) pozostawiony został bez rozpatrzenia. 

 

Pozostawiony został bez rozpatrzenia wniosek zgłoszony na piśmie przez osobę podpisaną 

jako Romuald, który wpłynął do Urzędu w dniu 19 lipca 2010 r., ze względu na brak danych 

osobowych i adresu wnioskodawcy. 

 

Rozstrzygnięcie uwag i wniosków nastąpiło Zarządzeniem Nr 3665/10 Prezydenta Miasta 

Białegostoku z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków do 

projektu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus, w związku z 

procedurą strategicznej oceny oddziaływana na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju 

Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. 

 

 

W jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

jeżeli zostało przeprowadzone 
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Nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania  

na środowisko. Realizacja celów określonych w Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na 

lata 2011-2020 plus nie będzie oddziaływać transgranicznie w rozumieniu art. 104 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. 

 
W jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu 

 

Stopień realizacji zapisów Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus 

oceniany będzie za pomocą prowadzonego monitoringu i ewaluacji. Monitoring polegać 

będzie na bieżącej analizie postępów w osiąganiu założeń strategicznych i prowadzony 

będzie za pomocą wskaźników jakościowych i ilościowych. Wskaźniki ilościowe będą 

wykorzystywane przy monitorowaniu stopnia realizacji celów strategicznych  

i priorytetów realizowanych poprzez zadania inwestycyjne. Natomiast cele strategiczne  

i priorytety dotyczące poziomu życia mieszkańców, przedsiębiorczości, innowacyjności 

będą monitorowane przy wykorzystaniu metod o charakterze jakościowym. Monitoring 

prowadzony będzie na poziomie organizacyjnym, merytorycznym oraz finansowym.  

 

Okresowa ewaluacja procesu realizacji Strategii będzie miała na celu badania i oceny 

procesu wdrażania Strategii z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego 

usprawnienia. Ewaluacja będzie dokonywana w cyklach czteroletnich. Łącznie zostaną 

przeprowadzone dwie ewaluacje okresowe i jedna końcowa. Do ewaluacji zostaną 

wykorzystane narzędzia ilościowe i jakościowe. Za sprawny monitoring odpowiedzialne 

będą Władze Miasta Białegostoku. Natomiast Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku są organami 

opiniującymi.  

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii mogące pogorszyć stan środowiska 

poddane zostaną procedurze screeningu i scopingu. Dla przedsięwzięć, kwalifikujących się 

do sporządzenia raportu (w procesie scopingu) zostanie określony zakres tego raportu. W 

raportach zostaną zawarte szczegółowe informacje o oddziaływaniu na środowisko. W nim 

również zostaną jasno określone metody zapobiegania, minimalizacji i kompensacji 

poszczególnych oddziaływań planowanej inwestycji na określone elementy środowiska.  

 

Monitoring skutków realizacji powinien polegać również na obserwacji zmian  

w środowisku, jakie wywoła realizacja konkretnej inwestycji. Wykonywane przez 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) coroczne pomiary stanu powietrza 

atmosferycznego, klimatu akustycznego powinny stanowić w tym wypadku punkt 

odniesienia. Porównanie danych z minionych lat z obecnymi wynikami badań i pomiarów 

powinno obrazować wpływ jaki przyniesie realizacja poszczególnych przedsięwzięć. 

 

Należy pamiętać również, iż większości późniejszych, negatywnych oddziaływań na 

środowisko można zapobiec już na etapie projektowania inwestycji. W tym zakresie 

ważną kwestią jest przewidywanie potencjalnych, negatywnych skutków podejmowanych 

działań już na etapie decyzji o charakterze strukturalnym. Wobec powyższego proponuje 

się, aby podczas fazy projektowej każdego przedsięwzięcia w ramach realizacji celów 

operacyjnych, kierować się obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami dostępnej 

wiedzy technicznej, które zapewnią poszanowanie interesu osób trzecich (w tym również 

ochrony środowiska). 

 

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko została przyjęta na sesji Rady Miejskiej Białegostoku w dniu 

13 września 2010 r. uchwałą Nr LVIII/777/10 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. Wykonanie 

uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem jej podjęcia. 

 

 

Białystok, dnia 08.11.2010 r. 
 
        Prezydent Miasta 
 dr hab. Tadeusz Truskolaski 
 


