Załącznik 3

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków społeczeństwa, wniesionych do projektu aktualizacji
Programu ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2008 – 2011
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 – 2015, w trakcie wyłożenia dokumentu do publicznego
wglądu w dniach od 6 do 29 października 2008 r.
Lp.

Treść wniosku
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3
1. Dostosowanie Programu do ustaleń i rekomendacji
wynikających z Programu ochrony środowiska
dla województwa śląskiego do 2004 r. oraz celami
długoterminowymi do roku 2015 – kontrola
i ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego
do środowiska.
2. Uwzględnienie w pkt 1.2 Uwarunkowania prawne:
Konwencji z Arhus /Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708/
i Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 4.09.2008r.
w sprawie śródokresowego przeglądu Europejskiego
planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata
2004-2010.
3. Zamieszczenie w pkt 6.5.3. kierunki działań na lata
2008-2011, następujących zapisów:
a) opracować wytyczne do ograniczenia emisji
promieniowania
niejonizującego
do
środowiska
na terenie gminy Jaworzno,
b)
opracować
wytyczne
dotyczące
narażenia
mieszkańców na działanie pola elektromagnetycznego,
które odzwierciedlają zasadę ostrożności-jak to uczyniło
wiele krajów. Strategie ostrożności powinny narzucać
określone
standardy
dotyczące
projektowania
i funkcjonowania a nie muszą zawierać licznych progów
dopuszczalności. Takie progi mogą być błędnie
interpretowane jako granice poniżej których zagrożenie
nie istnieje.
c) promować rozwiązania alternatywne dla systemów
komunikacji bezprzewodowej, rozbudowywać istniejące
naziemne sieci telefoniczne,
d) prowadzić bieżący-ogólnie dostępny (Internet) –
rejestr stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej
uwzględniający dane znamionowe zainstalowanego
sprzętu zgodnie z katalogiem producenta i na tej
podstawie
określać
rozkład
promieniowania
niejonizującego dla wariantu najbardziej niekorzystnego
dla środowiska, a dla zespołów stacji bazowych
sumować pola elektromagnetyczne,
e)
wyznaczyć
strefy
wolne
od
technologii
bezprzewodowej w budynkach użyteczności publicznej
(szkołach, szpitalach, dzielnicach mieszkaniowych)
oraz w miejscach ogólnie dostępnych, aby zapewnić
osobom
nadwrażliwym
na
działanie
pola
elektromagnetycznego swobodne korzystanie z tych
miejsc,
f) wprowadzenie obowiązkowych szkoleń ( z zakresu
prawa i wiedzy technicznej) dla urzędników
odpowiedzialnych za wydawanie decyzji.
Wniosek o zmianę projektowanego poszerzenia
obszaru chronionego krajobrazu Dobra – Wilkoszyn
i zamknięcie go na linii ulicy Ciężkowickiej.
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Wniosek o zmianę projektowanego zakresu obszaru
chronionego krajobrazu Dobra - Wilkoszyn i zamknięcie
go na granicy ulicy Ciężkowickiej. Sprzeciw by działka
nr 110/5 obr. 19-c o pow. 4190 m2 (wł. P. Koziarza)
została włączona do ww. obszaru chronionego.
Wniosek o zmianę projektowanego zakresu obszaru
chronionego krajobrazu Dobra - Wilkoszyn i zamknięcie
go na granicy ulicy Ciężkowickiej.
Wniosek
o
zmianę
zakresu
projektowanego
poszerzenia obszaru chronionego krajobrazu Dobra –
Wilkoszyn. Sprzeciw by działki o nr 110/23, 110/25,
110/26 (wł. P. Jussak) zostały włączone do tego
obszaru, ponieważ będzie to stanowiło pogorszenie
warunków korzystania z nieruchomości.
Wniosek o zmianę projektowanego zakresu obszaru
chronionego
krajobrazu
Dobra
–
Wilkoszyn
i zamknięcie go na granicy ulicy Ciężkowickiej.
Sprzeciw by działka nr 110/15 obr. 19C (wł. P. Kordos)
została włączona do ww. terenu.
Wniosek o zmianę dotyczącą projektowanego
poszerzenia obszaru chronionego krajobrazu Dobra –
Wilkoszyn i zamknięcie go na linii ulicy Ciężkowickiej.
Prośba o wyjaśnienie powodów ujęcia działki nr 110/24
w obr. 19c (wł. P. Natanek) w poszerzanym obszarze
chronionym.
Wniosek o wyłączenie z projektowanego poszerzenia
obszaru chronionego następujących działek będących
własnością
Rolniczej
Spółdzielni
Produkcyjnej
Ciężkowice: 110/12, 110,13, 110/20 w obr. 19c
Jaworzno.
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Uzasadnienie:
Wniosek 1
pkt 1).
Projekt aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu
na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 – 2015, został pozytywnie
zaopiniowany
przez
Zarząd
Województwa
Śląskiego,
uchwałą
Nr
2162/197/III
z dnia 18 września 2008 r., co oznacza że jest zgodny z Programem ochrony środowiska
dla województwa śląskiego.
Kontrola emisji promieniowania niejonizującego do środowiska dokonywana jest w ramach
państwowego monitoringu środowiska.
pkt 2)
Obowiązujące przepisy polskiego prawa ochrony środowiska zawierają transpozycję przepisów prawa
Unii Europejskiej, w tym Konwencji z Arhus.
pkt 3) lit. a)-f)
Zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustawodawca określił w ustawie Prawo ochrony
środowiska. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego
stanu środowiska poprzez:
1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej
na tych poziomach;
2) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych,
gdy nie są one dotrzymane.
Zagrożenia wynikające z tytułu emisji pól elektromagnetycznych są na tyle poważne, że ustawodawca
nałożył na podmioty prowadzące instalacje emitujące pola elektromagnetyczne, mogące znacząco
oddziaływać na środowisko, obligatoryjny obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku. Niewykonanie tych pomiarów ma znamiona wykroczenia.

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych jest dokonywana w ramach państwowego monitoringu
środowiska W tym celu wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska prowadzą okresowe badania
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na ich podstawie prowadzą, aktualizowany
corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Zakres przedmiotowy prowadzenia rejestrów
został ograniczony tylko do obszarów, na których występują przekroczenia.
pkt 3 lit. a) i lit. b)
Wytycznymi do ochrony przed polami elektromagnetycznymi są przepisy ustawy Prawo ochrony
środowiska i rozporządzenia wydane na jej podstawie. Gmina nie ma delegacji ustawowej
do ich opracowania.
pkt 3 lit.c)
Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie budowy i rozbudowy systemów komunikacji
bezprzewodowej i naziemnej sieci telefonicznej.
pkt 3 lit. d)
Ekoportal i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego prowadzony jest zgodnie
z przepisami prawa. Zamieszczane tam są wszystkie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, nie wszystkie obiekty emitujące pola
elektromagnetyczne zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W projekcie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu
na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 – 2015, w celu XVI Minimalizacja
oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i środowisko, w pkt 6.5.3, zawarto
kierunek działań: Aktualizacja inwentaryzacji źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów
objętych oddziaływaniem tych pól.
pkt 3 lit. e)
Brak delegacji ustawowej dla gminy.
pkt 3 lit. f)
Działanie jest zawarte w projekcie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta
na prawach powiatu na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 – 2015, w tabeli
32 na str. 119 w Harmonogramie rzeczowo-finansowy realizacji działań Programu dla miasta
Jaworzna, w pkt XI. Inne działania: Szkolenia z zakresu nowego prawa samorządowego, finansowego
i ekologicznego dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.
Wnioski 2-8
Program ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2008 – 2011
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 – 2015, jest dokumentem określającym priorytety, cele
i kierunki działań w obszarze poprawy stanu środowiska w mieście. Jednym z celów szczególnych
określonych w programie jest ukształtowanie i ochrona miejskiego systemu obszarów chronionych.
W ramach tego celu jednym z kierunków działań jest ochrona zasobów przyrodniczych istniejących
form przyrody w tym rozbudowa rezerwatu Dolina Żabnika i obszaru chronionego Krajobrazu Dobra
Wilkoszyn. To ogólnie sprecyzowany kierunek działań obowiązkowych, wynikających z przepisów
prawa o ochronie przyrody. Nie zawiera konkretnych numerów działek planowanych do objęcia
ochroną prawną. Obecnie postępowanie w sprawie poszerzenia obszaru chronionego krajobrazu
Dobra Wilkoszyn prowadzi Wojewoda Śląski z uwagi na jego ponadlokalny charakter. W związku
z powyższym wnioski mieszkańców zostały przekazane do Wojewody do rozpatrzenia zgodnie
z kompetencjami.

