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Obwieszczenie
Wójta Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 48 ust. 4 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami) Wójt
Gminy Bolesławiec

|

podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec

na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”

Zgodniezart. 46 ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga
projekt:

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania
przestrzennego oraz strategii rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

2) polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu,
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa,
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywany lub przyjmowany przez
organy administracji, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3) polityki, strategii, planu i programu innego niż wymienione w pkt 1 i 2, którego realizacja
może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie jest on
bezpośrednio związany z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane
w przypadku projektu zmiany któregokolwiek z ww. dokumentów.

Organ administracji opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi

organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów
dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub

projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Wójt Gminy Bolesławiec mając na uwadze ww. zapisy prawa wystąpił (za pośrednictwem
pełnomocnika) do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we
Wrocławiu w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec
na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. W odpowiedzi ww. organ stwierdził (pismo

z dnia 10 maja 2021 r., znak: ZNS.9022.4.55.2021.DG), że przedmiotowy dokument należy do

grupy projektów innych niż wymienione

w
art. 46 ust. 1i2 ustawy, gdyż nie wyznacza ram dla



późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym uzgodnienia, co do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego projektu dokumentu należy
dokonać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Organ inspekcji sanitarnej wyjaśnił
również, że zgodnie z zapisem art. 47 ustawy w przypadku projektu dokumentów innych niż

wymienione w art. 46, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może
być wymagane, jeżeli organ opracowujący dokument w uzgodnieniu z właściwym organem,
o którym mowa w art. 57 (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska) stwierdzi, że
wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko lub że realizacja postanowień danego dokumentu może spowodować znaczące
oddziaływanie na środowisko.

Organ opracowujący projekt dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” wystąpił również (za
pośrednictwem pełnomocnika) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
o uzgodnienie braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w swoim piśmie z dnia
31 maja 2021 r., znak: WSI.410.2.50.2021.HL stwierdził, że ww. projekt programu jest
dokumentem wyznaczającym cele ochrony środowiska w 10 obszarach interwencji. Cele te
będą realizowane poprzez wyznaczone zadania polegające m.in. na modernizacji systemów
grzewczych (wymiana źródeł ciepła, działania wspierające montaż indywidualnych instalacji
OZE — pompy ciepła, panele fotowoltaiczne na budynkach), wymianie oświetlenia, budowie
i przebudowie dróg, ścieżek rowerowych i chodników oraz modernizacji sieci wodociągowej
i kanalizacji, budowie hydroforni, utrzymania cieków i wałów przeciwpowodziowych, organizacji
systemu gospodarki odpadami, ochronie zadrzewień, planowaniu wycinki drzew, usuwaniu
azbestu. Proiekt przewiduje również działania polegające na edukacji mieszkańców oraz
opracowywaniu dokumentacji, kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego gospodarowania
energią. Dokument ten ma przyczyniać się do poprawy jakości środowiska przez co pozwoli na
kształtowanie polityki ochrony środowiska gminy w sposób uporządkowany i dostosowany do
warunków lokalnych, a przy tym zmniejszeniu ulegnie emisyjność gospodarki. Pomimo że
w projekcie dokumentu wskazanoprzedsięwzięcia polegające m.in. na rozbudowie kanalizacji,
wodociągów, modernizacji dróg — są to działania mające służyć ochronie środowiska, w tym
wypadku wyeliminowaniu niekontrolowanego zrzutu ścieków, racjonalnemu korzystaniu z wód,

czy ochronie powietrza, a co za tym idzie ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do wód
powierzchniowych oraz podziemnych. Niektóre z planowanych zadań w przedmiotowym
projekcie mogą być zaliczane do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko. Nie mniej jednak proponowanew projekcie dokumentu działania mają charakter
ogólny, koncepcyjny - przedmiotowy projekt nie wyznacza konkretnej lokalizacji
poszczególnych inwestycji, zakresu i skali działań, czy też parametrów technicznych
poszczególnych inwestycji. Mając zatem na uwadze charakter planowanych działań i skalę
możliwego oddziaływania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, że
realizacja zadań przedstawionych w przedmiotowym projekcie dokumentu, przy wyborze
właściwej lokalizacji i technologii oraz zachowaniu wymogów ochrony środowiska wynikających
z przepisów odrębnych, nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć na środowisko, w związku
z czym nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko oraz fakt, że realizacja postanowień projektu
dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024
z perspektywą do roku 2028” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, przy
uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.



Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

« na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, przy ul. Teatralnej nr 1a;
« na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesławiec pod

adresem http://bip.gminaboleslawiec.pl, gdzie zamieszczono również Uzasadnienie do
obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami)



UZASADNIENIE

1. Charakter działań przewidzianych w dokumentach,o których mowa w art. 46 i 47 ust.
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego
ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie_ środowiska_ oraz_ o ocenach
oddziaływania na środowisko(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami),
w szczególności:

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024
z perspektywą do roku 2028” porusza szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska
w 10 obszarach interwencji. Dokument ten wyznacza cel —- Zrównoważony rozwój Gminy
Bolesławiec dążący do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska
przyrodniczego- który na przestrzeni lat 2021-2028 realizowany będzie poprzez zadania
polegające m.in. na modernizacji systemów grzewczych (wymiana źródeł ciepła, działania
wspierające montaż indywidualnych instalacji OZE — pompy ciepła, panele fotowoltaiczne na
budynkach), wymianie oświetlenia, budowie i przebudowie dróg, ścieżek rowerowych
i chodników oraz modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji, budowie hydroforni,
utrzymaniu cieków i wałów przeciwpowodziowych, organizacji systemu gospodarki
odpadami, ochronie zadrzewień, planowaniu wycinki drzew, usuwaniu azbestu. Projekt
przewiduje również działania polegające na edukacji mieszkańców oraz opracowywaniu
dokumentacji, kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz podnoszenie
świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego gospodarowania energią.
Dokument ten ma przyczyniać się do poprawy jakości środowiska przez co pozwoli na
kształtowanie polityki ochrony środowiska gminy w sposób uporządkowany i dostosowany
do warunków lokalnych.

Projekt dokumentu zawiera:

= analizę uwarunkowań zewnętrznych wynikających z dokumentów planistycznych
i strategicznych na poziomie międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim,
powiatowym i gminnym;

"opis efektów realizacji dotychczasowego „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”.

"charakterystykę Gminy Bolesławiec;
" analizę istniejącego stanu środowiska (klimat, jakość powietrza, hałas, pola

elektromagnetyczne, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, zasoby
geologiczne, gleby, zasoby przyrodnicze, awarie);

"plan działań, wykaz źródeł ich możliwego finansowania, system zarządzania
i monitoringu;

« streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Działania objęte przedmiotowym opracowaniem mają charakter lokalny, gdyż będą
realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych
Gminy Bolesławiec.

a) Stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć:

Jak już wcześniej wspomniano projekt programu jest dokumentem wyznaczającym cele
ochrony środowiska w 10 obszarach interwencji. Cele te będą realizowane poprzez
wyznaczone zadania polegające m.in. na modernizacji systemów grzewczych (wymiana
źródeł ciepła, działania wspierające montaż indywidualnych instalacji OZE — pompy ciepła,
panele fotowoltaiczne na budynkach), wymianie oświetlenia, budowiei przebudowie dróg,
ścieżek rowerowych i chodników oraz modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji, budowie
hydroforni, utrzymania cieków i wałów przeciwpowodziowych, organizacji systemu
gospodarki odpadami, ochronie zadrzewień, planowaniu wycinki drzew, usuwaniu azbestu.



Projekt przewiduje również działania polegające na edukacji mieszkańców oraz
opracowywaniu dokumentacji, kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego
gospodarowania energią. Dokument ten ma przyczyniać się do poprawy jakości środowiska
przez co pozwoli na kształtowanie polityki ochrony środowiska gminy w sposób
uporządkowany i dostosowany do warunków lokalnych, a przy tym zmniejszeniu ulegnie
emisyjność gospodarki. Pomimo że w projekcie dokumentu wskazano przedsięwzięcia
polegające m.in. na rozbudowie kanalizacji, wodociągów, modernizacji dróg — są to działania
mające służyć ochronie środowiska, w tym wypadku wyeliminowaniu niekontrolowanego
zrzutu ścieków, racjonalnemu korzystaniu z wód, czy ochronie powietrza, a co za tym idzie
ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych oraz podziemnych. Niektóre
z planowanych zadań w przedmiotowym projekcie mogą być zaliczane do grupy
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nie mniej jednak
proponowane w projekcie dokumentu działania mają charakter ogólny, koncepcyjny -
przedmiotowy projekt nie wyznacza konkretnej lokalizacji poszczególnych inwestycji, zakresu
i skali działań, czy też parametrów technicznych poszczególnych inwestycji. Mając zatem na
uwadze charakter planowanych działań i skalę możliwego oddziaływania uznać można, że
realizacja zadań przedstawionych w przedmiotowym projekcie dokumentu, przy wyborze
właściwej lokalizacji i technologii oraz zachowaniu wymogów ochrony środowiska
wynikających z przepisów odrębnych, nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć na
środowisko.

b) Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach:
Działania zawarte w Programie wpisują się w założenia i działania m.in. takich dokumentów
jak:

= Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności;' ' Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030
roku);

=" Polityka ekologiczna państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze środowiska
i gospodarki wodnej;
Strategia „Bezpieczeństwo Energetycznei Środowisko — perspektywa do 2020 r.”;
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”;
Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030;
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030;
Strategia Sprawne Państwo 2020;
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
2022;
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030;
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020;
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020;
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku;
Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020;
Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
Krajowy plan gospodarki odpadami 2022;
Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów;
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020;

. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
(część środkówi nabór projektów został przedłużony na rok 2021);

= Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz
z Planem działań na lata 2015 — 2020;

= Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030;

= Program wodno-środowiskowy kraju;



c)

d)

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym;
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2030;
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego;
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2016 — 2022;

=. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2017 z perspektywą do 2021;

=" Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej;
"Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego na lata 2016-2020

z perspektywą do 2024;
=" Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-

2024”;
=". Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Bolesławiec.

Przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu
wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz_we_ wdrażaniu prawa wspólnotowego
w dziedzinie ochrony środowiska:
Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym
następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań
społecznych, z zachowaniem równowagi w środowisku, w celu zagwarantowania
możliwości zaspokajania potrzeb obywateli (zarówno tych obecnych, jak i przyszłych
pokoleń). Projekt dokumentu wskazuje kierunki działań i zadania podejmowane w celu
poprawy jakości środowiska w wielu aspektach, w związku z czym należy stwierdzić, że
działania zawarte w przedmiotowym dokumencie ściśle korelują z założeniami
zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska oraz wypełniają zobowiązania w
stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej. Projekt Programu stanowi dokument
ramowy mający na celu osiągnięcie pozytywnych skutków dla środowiska i wzrostu
komfortu życia mieszkańców przy poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska:
Głównym celem realizacji zadań ujętych w dokumencie jest zrównoważony rozwój Gminy
Bolesławiec dążący do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska
przyrodniczego. Ich realizacja wpłynie na poprawę stanu środowiska, przyczyni się do
utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za
środowisko przyrodnicze wśród mieszkańców gminy.

2. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko,w szczególności:

a) Prawdopodobieństwo__ wystąpienia, _czas__ trwania, zasięg, częstotliwość
i odwracalność oddziaływań:
Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań wydaje się być niewielkie. Zasięg
oddziaływania określa niniejszy projekt dokumentu. Realizacja zadań wskazanych
w projekcie Programu będzie rozłożona w czasie — od 2021 roku do 2028 roku
i przestrzeni. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy| odwracalny,
a ewentualne uciążliwości mogą pojawić się jedynie w trakcie realizacji inwestycji (np.
emisja hałasu wywołana pracą sprzętu i osób). Po zakończeniu inwestycji nastąpi
oddziaływanie wtórne polegające na poprawie ładu przestrzennego, estetyki,
funkcjonalności oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego.



b) Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub
transgranicznych:
Nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko
zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji przewidzianych w projekcie
Programu. Ponadto z uwagi na fakt, że działania te realizowana będą w znacznej odległości
od granic kraju (ok. 40 km) nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla
środowiska:
Nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla
środowiska. Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję zaplanowanych inwestycji
w środowisko, w trakcie realizacji prac będą przestrzegane obowiązujące normy oraz
przepisy z zakresu ochrony środowiska i BHP. Inwestycje przewidziane do realizacji
w projekcie Programu ze względu na rodzaj i usytuowanie nie będą miały zatem
negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, zarównowfazie realizacji jak

i eksploatacji.

Większość działań zaplanowanych w przedmiotowym dokumencie będzie miała charakter
nieszkodliwy dla środowiska — obojętny. Część inwestycji może negatywnie oddziaływać na
środowisko, ale będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i przejściowe związane
z prowadzeniem określonych prac inwestycyjnych (np. hałas, czasowe zajęcie obszaru).
Wszystkie działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu Programu
ukierunkowane są na poprawę jakości środowiska przyrodniczego na terenie gminy.

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko,w szczególności:

a) Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla
dziedzictwa_kulturowego, wrażliwe _na_oddziaływania, istniejące przekroczenia
standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu:
Projekt dokumentu dotyczy w zdecydowanej większości obszarów zabudowanych
obiektami zamieszkania jednorodzinnego i wielorodzinnego, które zgodnie
z obowiązującym Programem ochrony powietrza znajdują się w strefie dolnośląskiej
o kodzie PLO204, w której w 2018 roku stwierdzono przekroczenia poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomów docelowych benzo(a)pirenu i ozonu
oraz poziomu dopuszczalnego (faza Il) pyłu zawieszonego PM2,5.
Zaplanowane w projekcie Programu działania przyczynią się istotnie do poprawy jakości
powietrza na terenie Gminy Bolesławiec oraz polepszą jakość życia jej mieszkańców
w pozostałych aspektach.

b) Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym:
Na terenie Gminy Bolesławiec występują następujące formy ochrony przyrody:
= Obszar Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLBO20005;

Obszar Natura 2000 Źwirownie w Starej Olesznej PLBO20007;
Obszar Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015;
Obszar Natura 2000 Wrzosowisko Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063;
43 pomniki przyrody ożywioneji nieożywionej.

Nie przewiduje się, aby w ramach realizacji projektu Programu doszło do negatywnego
oddziaływania na pomniki przyrody i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000.


