
  

 

 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje za wynagrodzeniem wykonanie prognozy 

oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowiska projektu 

Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, zwanej 

dalej SOOŚ. 

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu Strategii  Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na 

lata 2021-2027, która swoim zasięgiem obejmuje 28 jednostek samorządu terytorialnego. Projekt 

Strategii zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.   

 

Zakres opracowania: 

 

Projekt Strategii jest dokumentem, który zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) (dalej: 

ustawa ooś) oraz zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

 

Strategiczna ocena powinna w pełnym zakresie odpowiadać wymaganiom wynikającym z art. 3 ust. 1 

pkt 14 i pkt 17, art. 51 ust. 2 ustawy ooś, przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 52 ust. 1 

i 2 ustawy ooś, oraz wymaganiom wynikającym z art. 54 ust. 1-2, 55 ust. 1-3, 57, 58 ustawy ooś.  

 

Strategiczna ocena obejmie w szczególności:  

− sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,  

− uzyskanie wymaganych ustawą ooś opinii,  

− zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu 

 

Zamawiający uzgodnił z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskim 

Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym zakres i stopień szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Treści uzgodnień stanowią załączniki do 

opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Opis stanu środowiska należy przygotować w sposób umożliwiający określenie rodzajów i skali 

przewidywanych oddziaływań oraz w przyszłości zmian spowodowanych realizacją postanowień 

Strategii.  

 



  

 

 

W odniesieniu do prognozy oddziaływania na środowisko (dalej: prognoza) zalecane jest 

przedstawienie zagadnień według kolejności ustalonej w art. 51 ust. 2 ustawy ooś. Prognoza powinna 

również odpowiadać wymaganiom art. 3 ust. 2 ustawy ooś. Zgodnie z tym prognoza oddziaływania na 

środowisko powinna zawierać:  

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązanie 

z innymi dokumentami,  

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,  

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,  

f) prognoza winna określać, analizować i oceniać:  

− istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu,  

− 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 oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, 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.  

 

Ponadto prognoza powinna przedstawiać:  

− 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 Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru, biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu, cele i przedmiot obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  

− rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 

z uzasadnieniem ich wyboru oraz metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo 

wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 

wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy. 

 



  

 

 

Projekt Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie poddany opiniowaniu przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Inspektora 

Sanitarnego w Katowicach. Właściwe organy wydają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku o wydanie opinii. W przypadku uwag wskazanych organów, Wykonawca będzie zobowiązany 

do przedstawienia Zmawiającemu rekomendacji w zakresie zmian w dokumencie projektu strategii 

poprzez wskazanie konkretnych zapisów i korekt.  

 

Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu: 

 Zamawiający zapewni możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu Prognozy 

oddziaływania na środowisko poprzez stronę internetową Zamawiającego (www.subregion.pl) 

informując o możliwości zapoznania się z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii 

Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 w ramach udziału 

społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy ooś. 

W informacji przekazanej społeczeństwu wskazana zostanie możliwość składania uwag i wniosków 

w formie pisemnej. W przypadku zgłoszonych uwag i wniosków Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zmawiającemu rekomendacji w zakresie zmian w dokumencie projektu strategii 

poprzez wskazanie konkretnych zapisów i korekt. 

 

 


