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 Odpowiadając na pismo z dnia 11 stycznia 2022 r., dotyczące uzgodnienia zakresu                 
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko 
sporządzanej do projektu Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko na lata 2022 - 2031, działając 
na podstawie art. 53 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. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), informuję,         że 
przedmiotowa Prognoza powinna odpowiadać wymogom art. 51 oraz art. 52 ww. ustawy, w 
tym powinna: 
1) zawierać: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego                     
powiązaniach z innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień                 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 
f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów - 
kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2                   
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa             w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowiące załącznik do 
prognozy, 
g) datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy 
wykonawcą prognozy jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem 
oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów; 
2) określać, analizować i oceniać:  
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku              
realizacji projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  
c) 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 (Dz. U. z 2021 r.,               poz. 
1098 ze zm.), 
d) 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,  
e) 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              
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elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 
3) przedstawiać: 
a) 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, 
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru — rozwiązania alternatywne                      do 
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz 
opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających                         z 
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Prognoza oddziaływania na środowisko, powinna dodatkowo zawierać: 
1) Opis lokalizacji terenów objętych przedmiotowym projektem Strategii względem: 
• głównych zbiorników wód podziemnych, 
• ujęć wód i ich stref ochronnych (z uwzględnieniem zakazów i nakazów obowiązujących w 

tych strefach), 
• terenów szczególnego zagrożenia powodzią (ze wskazaniem, że założenia 

projektu są zgodne z warunkami korzystania z tych obszarów). 
2) Identyfikację Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych (JCWP 

i JCWPd) dla terenów objętych projektem Strategii wraz ze wskazaniem ustalonych 
dla nich celów środowiskowych. 

3) Wskazanie terenów, które ze względu na planowany sposób zagospodarowania będą 
mogły mieć wpływ na cele środowiskowe JCW. 

4) Zidentyfikowanie oddziaływań dopuszczonych rozwiązań Strategii, mających wpływ 
na cele środowiskowe. 

5) Ocenę wpływu realizacji przedmiotowych rozwiązań na wskazane cele środowiskowe. 
6) Wskazanie środków minimalizujących zidentyfikowane oddziaływania. 
7) Przedstawienie planowanych rozwiązań związanych z gospodarką wodną. 
8) Opis wpływu przewidywanego zagospodarowania terenu (terenów) związanego 

z projektem dokumentu na krajobraz, czyli postrzeganą przez ludzi przestrzeń, 
zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku 
działania czynników naturalnych lub też działalności człowieka. 

9) Opis oddziaływania przewidywanego zagospodarowania terenów związanych 
z projektem Strategii na klimat oraz wskazać działania, które będą sprzyjały adaptacji 
do zmian klimatu. 

   
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie 

(-) 

Wojciech Wdowik 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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1. Adresat – doręczenie za pośrednictwem platformy ePUAP 

Do wiadomości: 
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WOOŚ.411.2.1.2022.AP.2                                                                                                                 Strona 3 z 
3 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), 

zwanego dalej „rozporządzenie RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

al. Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów, tel.: 17 785 00 44, fax: 17 85-21-109, e-mail: 

sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl. Szczegółowe dane kontaktowe podane są na stronie internetowej Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie: http://rzeszow.rdos.gov.pl/kontakt. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie. Kontakt do Inspektora listowanie na adres: Inspektor ochrony danych osobowych, Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów, poprzez e-mail: 

iod.rzeszow@rdos.gov.pl lub tel. 17 785 00 44. 

3) Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w celu 

uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na 

środowisko na podstawie art. 53 i art. 57 ust. 1 pkt 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.) dla projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Bukowsko na lata 2022 – 2031. 

4) Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym odbiorcom, przy czym organy publiczne które mogą 

otrzymać Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii 

lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. 

5) Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz okres archiwizacji 
przewidziany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
określony Instrukcją Kancelaryjną Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska. 

6) W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 
stosowanie do art. 22 RODO, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

7) Posiada Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych; 
3) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
8) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie wpływa na tok i wynik postępowania. 
9) Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO odbywa się niezależnie od obowiązków 

organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego i nie wpływa 
na tok i wynik postępowania.  
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