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1. WSTĘP 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią 
Dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.7.2001, 
str. 30—37) oraz Ustawa 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 2013 r., poz. 1235). 
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie 
zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione:  

 ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;  

 opinie właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego);  

 zgłoszone uwagi i wnioski; 

 wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 
zostało przeprowadzone;  

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 
postanowień dokumentu.  

Przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko był projekt Programu Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało w czterech 
etapach: 

 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania 
na środowisko, 

 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

 uzyskanie wymaganych opinii oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu. 

3. UZGODNIENIE STOPNIA SZCZEGÓŁOWOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W PROGNOZIE 

O wymagane uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie Prezydent 
Miasta Rzeszowa zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem dnia 16 lutego 
2015 roku (pismo znak: FP-M.042.2.2013) i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 16 lutego 2015 r. (pismo znak: FP-M.042.2.2013). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływana na środowisko zgodnie z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 
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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. Ponadto 
wskazuje szereg wytycznych, które Prognoza winna w szczególności określać, analizować i oceniać 
(pismo znak: WOOŚ.410.1.6.2015.BK-6 z dnia 23 marca 2015 r.). 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgodnił zakres zgodnie z pismem 
nr SNZ.9020.2.6.2015.EP z dnia 3 marca 2015 r. 

4. SPORZĄDZENIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Do przygotowania Prognozy oddziaływania na środowisko przystąpiono po przygotowaniu projektu 
Programu Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Prognoza jest zgodna z art. 51 
ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 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. Prognoza jest zgodna z uzgodnionym zakresem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 

5. UZYSKANIE WYMAGANYCH OPINII 

O wymaganą opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz  Podkarpackiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wystąpiono pismem z dnia 5 maja 2015 r. 
(pismo znak: FP-M.042.2.2013).  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w opinii z dnia 3 czerwca 2015 roku zwrócił uwagę na 
konieczność uzupełnienia przedłożonej dokumentacji o 3 Jednolite Części Wód Powierzchniowych tj. 
Strzyganka, Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich i Różanka. Podkarpacki Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 15 maja 2015 roku pod względem wymagań 
higienicznych i zdrowotnych zaopiniował pozytywnie projekt Programu Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W ww. opinii 
Inspektor nie wniósł uwag. 

6. ZAPEWNIENIE UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W OPINIOWANIU 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dok. „Programu Rewitalizacji dla Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu 
Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” zostało opublikowane: 

 na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: http://bip.erzeszow.pl/konsultacje-
spoleczne/konsultacje-dokumentow-strategicznych/konsultacje-dokumentow-strategicznych-w-
2015-r, 

 na stronach Urzędów Gmin/Miasta wszystkich Partnerów projektu: 
1.       Gmina Boguchwała: http://www.swilcza.i-gmina.pl/bip/index.xml?menuId=33426 

2.       Gmina Chmielnik: http://www.bip.chmielnik.pl/268,16293/16293/art15719.html 

3.       Gmina Czarna:   http://www.biuletyn.net/nt-

bin/start.asp?podmiot=gminaczarna/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=136&

podmenu=136&str=1&id=820 

4.       Gmina Czudec: http://www.bip.czudec.pl/21250/21250/ 

5.       Gmina Głogów Małopolski: http://www.glogow.ires.pl/14836/14836/art29930.html 

6.       Gmina Krasne: http://www.gmina-krasne.un.pl/bip/ 

http://www.swilcza.i-gmina.pl/bip/index.xml?menuId=33426
http://www.bip.chmielnik.pl/268,16293/16293/art15719.html
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=gminaczarna/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=136&podmenu=136&str=1&id=820
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=gminaczarna/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=136&podmenu=136&str=1&id=820
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=gminaczarna/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=136&podmenu=136&str=1&id=820
http://www.bip.czudec.pl/21250/21250/
http://www.glogow.ires.pl/14836/14836/art29930.html
http://www.gmina-krasne.un.pl/bip/
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7.       Gmina Lubenia: http://www.bip.lubenia.pl/13874/13874/ 

8.       Miasto Łańcut: http://lancut.biuletyn.net/?bip=1&cid=493 

9.       Gmina Łańcut: http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-290-749 

10.   Gmina Świlcza: http://www.swilcza.i-gmina.pl/bip/index.xml?menuId=33426 

11.   Gmina Trzebownisko: http://www.bip.trzebownisko.pl/20262,25036/25036/ 

12.   Gmina Tyczyn: http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11# 

 w prasie lokalnej (gazeta „Wyborcza” – wydanie 5 maja 2015 r.). 

Opinie można było składać za pomocą formularza (do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta 
Rzeszowa), za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e- mail: 
kchomiczewska@erzeszów.pl, ustnie do protokołu w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków pok. nr 16, od pon. do pt. w godz. 730-1530, pocztą na adres Urząd Miasta Rzeszowa 
(z dopiskiem: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków), Rynek 1,  Rzeszów 35-064. Wnioski można 
było wnosić w okresie od 5 maja do dnia 26 maja 2015 roku. 

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

7.1 USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt Programu Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Teren objęty opracowaniem obejmuje 13 gmin: 
Boguchwała, Chmielnik, Czarna w powiecie łańcuckim, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, 
Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn oraz Miasta Łańcut i Gminy Miasta Rzeszów. ROF położony jest 
w województwie podkarpackim, obejmującym powiat rzeszowski (Gmina Boguchwała, Chmielnik, 
Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn), łańcucki (Gmina Czarna, Gmina 
i Miasto Łańcut) oraz strzyżowski (Gmina Czudec) i powiat grodzki Rzeszów.  

Prognoza wykazała, że realizacja projektu Programu Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego przyczyniać się będzie do występowania pozytywnych tendencji w środowisku, 
zwłaszcza w zakresie: uporządkowania terenów parkowych i terenów otoczenia budynków, poprawy 
jakości wód podziemnych i powierzchniowych, różnorodności biologicznej, zwierząt i roślin, w tym 
obszarów Natura 2000, krajobrazu, powierzchni ziemi i zasobów naturalnych. 

Podstawowym zadaniem programu jest przywrócenie lub zmiana funkcji obiektów a jedynie 
w niektórych przypadkach działania dotyczą większych obszarów. Realizacja działań w większości 
będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, będą one bezpośrednio wpływać na poprawę jakości 
środowiska poprzez działania wspierające rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, efektywność 
energetyczną czy ochronę powierzchni ziemi poprzez ponowną rekultywację dawnego składowiska 
odpadów. Działania, które pośrednio wpłyną na poprawę stanu środowiska odnoszą się między 
innymi do uporządkowania terenów parkowych i terenów otoczenia budynków. Z jednej strony 
przyczynią się do zmniejszenia terenów zielonych z drugiej odpowiednio zrealizowane nasadzenia 
zgodnie z warunkami siedliskowymi i przyrodniczymi korzystnie wpłyną na bioróżnorodność i stan 
zieleni na tych obszarach. Wyznaczono także działania, które będą mogły możliwie negatywnie 
oddziaływać na środowisko, które odnoszą się do funkcji komunikacyjnych i obejmują działania w 
zakresie modernizacji, rozwoju i poprawy stanu technicznego dróg oraz działania zmierzające do 
zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnych poprzez rozbudowę lub budowę obiektów 
kubaturowych. Możliwie negatywnie na środowisko oddziaływać mogą działania dotyczące 
zagospodarowania terenów dolinnych w tym między innymi rzeki Wisłok, która znajduje się 
w zasięgu obszaru Natura 2000 oraz innych terenów wodnych. Planowane działania mogą przyczynić 
się do nasilenia presji antropogenicznej w tym wydeptywanie, ograniczenie powierzchni biologicznie 

http://www.bip.lubenia.pl/13874/13874/
http://lancut.biuletyn.net/?bip=1&cid=493
http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-290-749
http://www.swilcza.i-gmina.pl/bip/index.xml?menuId=33426
http://www.bip.trzebownisko.pl/20262,25036/25036/
http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11
mailto:kchomiczewska@erzeszów.pl
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czynnej czy emisji hałasu do środowiska. Nie będą to jednak działania mające na celu degradację 
istniejących ekosystemów. 

Podstawową ostoją dla zasobów przyrody ożywionej na terenie opracowania są liczne obszary 
chronione w tym rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu. Planowane w Programie 
Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego działania nie będą wpływać negatywnie na 
te obszary ani na ich integralność. Realizacja Programu może przyczynić się do poprawy jakości 
środowiska na tych obszarach, głównie poprzez zmniejszenie presji na powietrze atmosferyczne 

Na terenie opracowania zlokalizowane są także obszary Natura 2000, zarówno ptasie jak 
i siedliskowe, planowane działania nie będą mieć wpływu na integralność i prawidłowe 
funkcjonowanie ekosystemów obszarów Natura 2000. Ingerencja w środowisko naturalne będzie 
nieznaczna i nie będzie powodować znaczącego wpływu na obszary chronione, w tym Natura 2000. 

7.2 ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI 

W toku opiniowania oraz konsultacji społecznych zgłoszono następujące uwagi i propozycje 
projektów do projektu Programu Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, które 
przedstawiono w tabeli poniżej. 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki 
samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

 

 

 

 

Tab. 1. Rejestr propozycji projektów i uwag złożonych w trakcie opiniowania i konsultacji społecznych. 

Lp. Instytucja zgłaszająca 

Dokument, do którego 
odnosi się 

uwaga/propozycja 
(Program/Prognoza) 

Treść uwagi 
Zostanie 

uwzględniona 
(Tak, Nie) 

1 

„Turkula” Karolina Kiwior, ul. Niepodległości 22/4, 

38-400 Krosno, Daniel Aniołowski 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Instytut Smaku, integrowanie ludzi wokół dobrego 

smaku celem poszerzenia wiedzy i świadomości dotyczących 

wina oraz tworzenia i poznawania potraw; 
Tak 

2 

Spółdzielnia „Zodiak”, ul. Rejtana 47, 35-326 

Rzeszów, Tomasz Więcek 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Poprawa użyteczności społecznej oraz estetyki 

funkcjonalnej otoczenia bloków mieszkalnych przy ul. 

Jabłońskiego 7 w Rzeszowie; 
Tak 

3 

Spółdzielnia „Zodiak”, ul. Rejtana 47, 35-326 

Rzeszów, Tomasz Więcek 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Poprawa estetyki funkcjonalnej oraz rewitalizacja 

przestrzeni publicznej osiedla Sportowa w Rzeszowie; Tak 

4 

Spółdzielnia „Zodiak”, ul. Rejtana 47, 35-326 

Rzeszów, Tomasz Więcek 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Poprawa estetyki funkcjonalnej bloku przy ul. Fredry 7 

w Rzeszowie; Tak 

5 

Centrum Mediacji i Negocjacji „B.A.T.N.A” ul. Pck 

2/34, 35-060 Rzeszów, Anna Hojnacka 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Prelekcje z zakresu: „Mediacje jako alternatywne 

metody rozwiązywania sporów sąsiednich i międzyludzkich”; Tak 

6 

Szkoła Języka Francuskiego „Ambasador”, ul. 

Szopena 7, 35-056 Rzeszów, Katarzyna Pikor-

Gamblin 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Francja do Rzeszowa. Cykl szkoleń języka francuskiego 

oraz interdyscyplinarnych imprez mających na celu szeroką 

promocję języka i kultury francuskiej; 
Tak 
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7 

Stowarzyszenie „Rowery.Rzeszow.pl”, ul. Etiudy 

Rewolucyjnej 44/86, 02-643 Warszawa, Korneliusz 

Marchewka 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Rewitalizacja przestrzeni ulic w Śródmieściu Rzeszowa; 
Tak 

8 

Stowarzyszenie „Rowery.Rzeszow.pl”, ul. Etiudy 

Rewolucyjnej 44/86, 02-643 Warszawa, Korneliusz 

Marchewka 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Trasy rowerowe w Rzeszowskim Obszarze 

Funkcjonalnym; Tak 

9 

Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej               w Rzeszowie, ul. Bardowskiego 

2/5, 35-005 Rzeszów, Mieczysław Doskocz 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Nadbudowa i przebudowa Ośrodka Rehabilitacyjnego 

TKKF w Rzeszowie przy ul. 17 Pułku Piechoty 1; Tak 

10 

Okręgowa Izba Lekarska, ul. Dekerta 2, 35-030 

Rzeszów, Wojciech Domka 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Wykonanie albumu/fotoksiążki o tytule „Letni Pałacyk 

Lubomirskich- kiedyś i dziś”; Tak 

11 

Fundacja Akademia Obywatelska, ul. Hetmańska 

4/12, 35-045 Joanna Jeż 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Projekt „Inkubator-Aktywizator”, którego celem jest 

aktywizacja osób bezrobotnych; Tak 

12 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o., 

ul. Płk. Lisa Kuli 13A, 35-025 Rzeszów, Monika Pudło 

w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości 

przy ul. Wincentego Pola 20 w Rzeszowie 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Rewitalizacja Podwórka i przestrzeni wokół budynków 

zlokalizowanych przy ul. Wincentego Pola 12, 16 i 20; Tak 

13 

Fundacja Aktywizacja, Al. Rejtana 10, 35-310 

Rzeszów, Marcin Dziółko 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób z 

Niepełnosprawnościami; Tak 

14 

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, ul. 

Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, Bogusław 

Tomczak 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Poszerzenie oferty działań edukacyjno-kulturalnych 

Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie adresowanych do 

dzieci, młodzieży i dorosłych, mieszkańców Śródmieścia 

poprzez rewitalizację budynku przy ul. Piłsudskiego 25; 

Tak 

15 
Piotr Kozik, Hermanowa 310, 36-020 Tyczyn 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Rewitalizacja obszaru Hermanowa – Skotnik; odnowa i 

zagospodarowanie przestrzenne terenu wokół kościoła Tak 
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* Wszystkie propozycje projektów zostały zamieszczone w Programie Rewitalizacji dla ROF. Ze względu na fakt, że wszystkie projekty odpowiadały 

działaniom rewitalizacyjnym.

16 

Bogdan Cisek, Janusz Woźny, ul. 17 Pułku Piechoty 

4, 35-020 Rzeszów, Jacek Małkiewicz 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy pod adresem 17 

Pułku Piechoty 4; Tak 

17 
Łukasz Ćwik, 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Projekt: Rewitalizacja osiedla Dąbrowskiego; 
Tak 

18 

Spółdzielnia „Zodiak”, ul. Rejtana 47, 35-326 

Rzeszów, Tomasz Więcek 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Uwaga: Dodatkowy obszar rewitalizacji (Osiedle Sportowa) - 

osiedle zostało wskazane jako uzupełniający obszar 

rewitalizacji względem 3 głównych obszarów rewitalizacji 

(Śródmieście, Osiedle Dąbrowskiego, Osiedle gen. W. Andersa), 

strona 111, 

7.2. Delimitacja obszarów wymagających rewitalizacji 

7.2.1. Kryteria Delimitacji obszarów wymagających 
rewitalizacji; 

Tak 

19 
Dominik Bożek, Łukawiec 319A, 36-004 Łukawiec 

Program Rewitalizacji dla 
Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Uwaga: Lokalizacja przedszkoli w Łukawcu, strona 195 

Mapka (Rysunek 116) i zaznaczone na niej działki. 
Tak 

20. 
RDOŚ w Rzeszowie 

Prognoza 

W Prognozie nie uwzględniono następujących Jednolitych Części Wód 
Powierzchniowych tj.: 

 „Strzyganka”, o kodzie PLRW200016226898, 

 „Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich”, o 
kodzie PLRW200012218852, 

 „Różanka”, o kodzie PLRW2000122263949, 
których obszar zlewni w bardzo małej części znajduje się na 
przedmiotowym terenie.  
 

tak (dopisano 
informacje do 

stanu aktualnego) 
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8. WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Zawarte w Programie zadania, będą realizowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a  ich 
zasięg oddziaływania na środowisko będzie miał przede wszystkim charakter regionalny, ewentualnie 
lokalny. Wobec tego, dokument ten nie musiał być poddany procedurze transgranicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Ocena ryzyka wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko jest obligatoryjnym 
elementem analiz przeprowadzanych w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Jest to wymóg przewidziany w prawie krajowym, wynikający z przepisów prawa 
międzynarodowego - Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., zwanej dalej „Konwencją” oraz dyrektywy 
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie ocen wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko (Dz. Urz. UE L 197 z 21.7.2001, str. 30, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157, z poźn. zm.) tzw. „dyrektywy SEA”. Z treści art. 2 ust 3 Konwencji 
wynika, że procedurze oceny oddziaływań transgranicznych poddaje się przede wszystkim konkretne 
przedsięwzięcia inwestycyjne. Ponadto Konwencja i w ślad za nią prawo unijne wymagają, aby procedurze 
oceny poddawać również projekty planów i programów, których realizacja może wywoływać znaczące 
skutki środowiskowe na terenie państwa sąsiedniego. W załącznikach I i III do Konwencji podano listę 
typowych przedsięwzięć wymagających takiej oceny, a także wskazano kryteria kwalifikujące te działania do 
przeprowadzanie oceny, do których w szczególności zalicza się wielkość, lokalizację oraz poziom narażenia.  

9. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ DOKUMENTU  

Zaproponowane w Programie cele i działania nie będą powodować znaczącego negatywnego oddziaływania  
na środowisko. Jednak wdrażanie rozwiązań przewidzianych w omawianym Programie wymaga stałego 
monitorowania oraz szybkiej reakcji w przypadku pojawiania się rozbieżności pomiędzy projektowanymi 
rezultatami a stanem rzeczywistym. Podstawą właściwej oceny wdrażania założeń Programu, a także 
określenia problemów w osiąganiu założonych celów jest prawidłowy system sprawozdawczości, oparty na 
zestawie określonych wskaźników. Powinien on zapewnić stałą kontrolę jakości zarządzania środowiskiem 
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pozwolić regulować działalność podmiotów, 
a jednocześnie ułatwiać funkcjonowanie systemu wydawania decyzji, udzielania zezwoleń i egzekucji. 

Program określa zasady oceny i monitorowania efektów jego realizacji. W dokumencie zaproponowano trzy 
główne elementy monitoringu: stałe monitorowanie, opracowywanie corocznych raportów z monitoringu, 
ewaluacja ex-post (sporządzona po zakończeniu programu rewitalizacji). Przedstawiony możliwy sposób 
monitoringu realizacji założeń dokumentu zapewnia szybkie podjęcie środków zaradczych w sytuacji 
wystąpienia niezgodności a także współpracę wszystkich zainteresowanych stron. 

10. UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ 

ALTERNATYWNYCH 

Zaprezentowane w Programie Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego rozwiązania są 
zgodne z ustawodawstwem odrębnym, dokumentami obowiązującymi na terenie gmin oraz województwa 
i wykorzystują instrumenty służące do zrównoważonego rozwoju.  

Zaproponowane w Programie działania  nie ingerują bezpośrednio w tereny o wysokich walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych i zawierają wiele rozwiązań korzystnych dla środowiska na obszarach 
zurbanizowanych, dlatego Prognoza nie prezentuje rozwiązań alternatywnych do proponowanych 
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w Programie działań, uznając, że zaproponowane ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska 
w kontekście istniejących uwarunkowań Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

W związku z nieznacznym stopniem szczegółowości Programu, Prognoza nie może zaproponować 
rozwiązania alternatywnych dotyczących m. in.:  

 innej lokalizacji (wariantowania lokalizacji),  

 innego sposobu prowadzenia inwestycji (warianty konstrukcyjne i technologiczne),  

 innego sposobu zarządzania (warianty organizacyjne),  

 wariantu niezrealizowania inwestycji, tzw. „opcja zerowa”.  

Mając na uwadze powyższe na obecnym etapie Prognozy przyjęto założenia odnoszące się jedynie do 
charakteru planowanych działań, bez wskazywania konkretnych rozwiązań dla działań mogących przynieść 
negatywne oddziaływania. Niektóre działania istotne dla rozwoju obszaru, a mogące potencjalnie 
negatywnie oddziaływać na środowisko, będą mogły być realizowane pod warunkiem zastosowania 
odpowiednich działań zapobiegawczych i minimalizujących. 

 


